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  : وهيا، هبا يف حاجة إال قضاه اهللاُُألْسُما ي:  وقال، ابن دحيةعنهرواها 
ِيا مـن يـرى مـا يف َ ََ ْ ُ الـضمري ويـسمعَ ََ ِ ِ ُّأنـــت املعـــد   َّ َ ُ َ ِّ لكـــلَ ُ ُ مـــا يتوقـــعِ َ َُّ َ َ 

َيـــا مـــ َن يرجـــى للـــشدائد كلهـــاـَ َّ ُ ِّْ ُ َِّ ِ ــ   َ ــن إلي ــا م ْي ْ ُه الـمـََ ــِ ــزعْشـ ُتكى واملف َ ْ َ َ َ 

َيــا مــن خــ ْ ِزائن رـََ ُ ِزقــَ ْل كــنْوَ قــِ يفِهْ ُ ْامـــ   ِ َنن فــــُ ْ ُن اخلـــري عنـــدك أمجـــعِإـُ ََ ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ َّ 

ــ ــَم ــَى قَوِا يل س ِرع ــِي لـْ ِباب ــِ حَكَ ـــ   ٌةَيل َفل ـــرعِئـَ ـــاب أق ـــأي ب ُن رددت ف َّ ْ َْ ُْ ٍَ َ َ ُ ِ 

ــ ــِا يلَم ــرَى فَوِ س ِق ــَي إلْ ــك وس ِي َ ٌيلةَْ ِوب   َ ـــارَ ِاالفتق َ ـــْ ـــري أدف ـــك فق َ إلي ْ َْ َ ِْ  ُعَ

َن ذَم ِي أدعـو وأهتـِذَّا الـْ ْ ُ ْف باسـْ ــع   ِهِمـُ ــريك يمن ــن فق ــضلك ع ــان ف ُإن ك ُ َْ ْ َ ِ ِ َ َ َ َْ َْ ُ َ 

ــَح ــدَِما لَاش ِج ــْ َك أن تق َنطُْ ــِّ ِ عاص ــْال   ًياـَ ــَف ــب أوس ــزل واملواه َضل أج ُ َ َ َْ ُ َُ  ُعـَْ
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:الثالثةالطبعة  مقدمة
ِتناسب مع عظمته، عـدد خلقـه، ورىض نفـسه، وزنـة احلمد هللا محدا يليق بجالله، وي

والصالة والسالم عىل البشري النذير، والرساج املنـري، حممـد وآلـه . عرشه، ومداد كلامته
 سرية سيد ولد آدم حممد بن عبداهللا بن عبـداملطلب بـن هاشـم إمـام هذه  .الغر امليامني

، ومن مئات الـسري وكتـب النبيني، وخاتم املرسلني مستخلصة من آيات القرآن الكريم
التاريخ واحلديث القديم منها واحلديث، وما كتبه املستـرشقون، ومـن تـأثر مـن كتـاب 
ــزات  ــرق يف رسد املعج ــن أغ ــا، وم ــزات أو تأوهل ــأنكر املعج ــنهجهم ف ــسلمني ب امل

 فمخـضنا الكـل خمـض اللـبن، فأخرجنـا ،واإلرهاصات ، واستوعبنا الشيعي والـسني
بد، وفحصناه فحص  َالزُّ  القـارئ ذلـك يف مـا رقـم مـن يلمـسالناقد املجرب املجـد، ْ

التعقيبات والتنبيهات واهلوامش؛ ألنـا نريـدها سـرية عامليـة تـستحق أن تـرتجم بكـل 
 (Y‰Îγ≈x© #ZÅe³t6ãΒuρ #\ƒÉ‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·ŠÏã#yŠuρ ’n<Î#﴿اللغات؛ ألن صاحبها أرسله اهللا رمحة للعاملني 

«!$# ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ %[`#uÅ uρ #ZÏΨ•Β ﴾]واجلـن؛ فهـو  للعرب والعجـم، واإلنـس ]46-45:األحزاب
كإنسان شديد التواضع، يتدفق رمحة وحبا ÷ الرمحة املهداة؛ وألنا أبرزنا جوانب عظمته 

َيف كل كبد حـراء أجـر«: للغري، حتى اهلرة يصغي هلا اإلناء لترشب، ويعزز فعله بقوله َّ َ« ،
 املوهبة نشأت معـه هذه. » اهللا أنفعكم خللقهأحبكم إىل«، و»الرامحون يرمحهم الرامحن«و

أدبني ريب فأحسن «: منذ الصبا بفطرته بصفاء نفسه، ونقاء روحه، وتأديب اهللا له؛ إذ قال
 وأيب ،، ناهيك عن تقلبه يف أحضان عظامء العرب كرما ونبال وخريا عبـداملطلب»تأديبي

 وهشم الثريد لقومـه  جده هاشم الذي أطعم احلجيج حتى الوحش والطري،وماطالب، 
 كان لألمانة والصدق أن وما، ]124:األنعـام[﴾‘ª!$# ãΝn=ôãr& ß]ø‹ym ã≅yèøgs† …çµtGs9$y™Í﴿عنه ببعيد، 

يشيعا عنه، ويعرف بالصادق األمني لوال أنه من طينة زكية مباركة، وأرسة بالغة العراقـة 
  .يف مكارم األخالق وكرم الطباع
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  : ال يصلح إال له قول الشاعر الذيمعدن هذا النبي الكريمإن التقاط األحجار الكريمة من 
 أن جيمـــــــع العـــــــامل يف واحـــــــد  لــــــــيس عــــــــىل اهللا بمــــــــستنكر

، واستخراج الدر طريا من أصدافه، ثم تقديم السرية الزكية يف قالـب صيقتيض الغو
هبي، يمتاز بلغة رصينة، وعبارات عذبة سهلة، وحشد الفوائد، واقتناص الشوارد بأوجز 

  .عبارات؛ فخري الكالم ما قل ودل؛ فهي حصيلة سنوات، وجهد حمققني ثقاتال
، ورضـاعته، ÷والدتـه: ÷ مع نبينا األعظم وحبيبنا الكريم املعظـم حممـد عشنا

ويتمه، وكفالته، وشبابه، وكدحه، ومثابرته، وزواجه، ومشاركة أهله وقومه، ثم حـب 
رسـالة، ثـم الـسابقني إليـه، ودعوتـه ظهور شمس الواخللوة، ثم إكرام اهللا له بالنبوة، 

الرسية، ثم اجلهرية، واملعاناة، واآلالم، وحامية أيب طالب، وعام احلـزن، وخروجـه إىل 
الطائف، واإلرساء، ثم ثمرة إبالغ العرب يف املواسم واملناهل بدين اإلسالم، ودخول 

اهلجرة الكربى، طالئع األوس واخلزرج يف اإلسالم، وبيعة العقبة األوىل، والثانية، ثم 
حـروب، وكـروب، وانتـصار، : ة تأسيس الدولـة، ومـا جـرى بعـد ذلـك مـنوبداي

  . ومهم تطاول نجوم السامء، وصربوانكسار، وآمال، وآالم،
َ كان أمام النبيولقد   : أعباء تنوء بحملها اجلبال لوال لطف اهللا به، وعونه له ÷َ

ابـه، وتبيينـه هلـم، وترسـيخ  نرش راية القرآن، وتأديب النـاس بآد:املهمة األوىل
قواعد الدين اعتقادا وعبادة ومعاملة؛ فالنبي وحده املسؤول عن ذلك، وعن تربيـة 

ُمحلة أمناء إليصال دين اهللا إىل األجيال القادمة، ما عرف بالكتـاب والـسنة،  َ ٍَ  وهـذهَ
  .أصعب وأقدس مهمة، وكانت شغل النبي الشاغل ليال وهنارا

اية الرشك، وحمـو الوثنيـة، وإرسـاء رايـة التوحيـد، ويف  تقويض ر:املهمة الثانية
سبيلها خاض مع صحابته الكرام حروبا تشيب هلا النوايص، حصدت أعز الرجال، 
وأكرم األبطال، أعز اهللا هبم دينه، ونرص بإقدامهم نبيه، ورشفهم بالشهادة يف سـبيله 
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$ tΒ uρ (#θ ä9 £‰ t/ Wξƒ Ï‰ ö7 s?﴾]فصدقهم اهللا وعده، وأعز جنده، وهـد بـرضباهتم ]23:األحزاب 
  .بنيان الكفر، وفتح اهللا لنبيه مكة، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا

املـسلمني لنقـل  إبالغ الدين إىل ملوك العـامل ورؤسـائهم، وهتيئـة :املهمة الثالثة
دينهم من املحيط اإلقليمي إىل املحيط العاملي، فحقق اهللا هلم ذلك، ورفعـوا الظلـم 

تني يعن كاهل الشعوب املستضعفة، وطوى اإلسالم حتت جناحيه أعظم امرباطـور
فـارس، والـروم، ودقـوا أسـوار الـصني، وصـارت اهلنـد واليـة : يف العامل القديم

  .إسالمية خالل فرتة وجيزة
ذلك الرتاث الضخم ، ويريب أولئـك ÷  املعجزات الباهرة أن ينجز رسول اهللا ومن

  .الرجال، ويدك أركان أعداء اهللا من مرشكني وهيود خالل ثالث وعرشين سنة
 ولكـن يا سيدي يا رسول اهللا جيل عن الكلامت، ويكرب عىل العبـارات، فمقامك

 مقامك املقدس بكتابتها وفق ُتْمَدَ بأين قد خ:ال بد أن أقول لقارئي سريتك العطرة
  :املعايري التالية

ً أن تكون ال طويلة مملـة وال قـصرية خملـة-1 َّ ِ  نا وإيقاعـهرص لظـروف عـمراعـاة ؛ُ
  . الثقافات، وهجوم اإلعالم املرئي الذي ضيق مساحة القراءة عموماِنُّوَلَالرسيع، وت

 ، مكة، ثم اهلجـرة حتشى باملعلومات والفوائد، ويف مقدمتها حياة النبي يفن أ-2
  .فالتاريخ املدين، واستقصاء الغزوات والرسايا

 استنباط العرب والدروس؛ فالسرية النبوية ليست جمرد أحداث عابرة، وأخبار -3
حياة تعاد، وواقعا ÷ ووقائع تتىل، وال ماض يطوى، بل جيب أن تكون سرية النبي 

لها، وهي عطاء مستمر، وكنز  فيها من اآليات والعرب يف شئون احلياة ك:نعم. حققتي
 يف كل َأَرْقُ أن ي ÷حممدنبينا ال يفنى، وبئر ال ينضب، ولنعلم حق العلم أن من حق 

عرص بروح جديدة، كام القرآن الكريم الذي أنزل عليه الذي فيه اهلدى والنور؛ فال 
إن من . نكتفي بام قيل عنه، وبام كتب املؤرخون قبل مئات السنني، والركون إليهم
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ً هذا النبي اخلاتم أن يقرأه اجلميع فردا فردا بنية االهتداء واالقتداء عىل املستوى حق ً
ه، ورسى حبه يف قلبه فسيظهر ذلك يف حالشخيص، فإذا ترشبت روح القارئ رو

ى، ال نمل  النبي اهلادي أن نقرأه بعني الضال الباحث عن اهلدإن من حق. سلوكه
≅ö﴿: عليه؛ يقول اهللا تعاىلزل نر ملا أمن قراءة سريته والتدب è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# 

‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm . ]31:آل عمران[﴾‘§
 لقد سامل، وحارب، وأقام، وسافر، وهاجر، والقى صنوف األذى، وقاسى :نعم

 النرص له، بعث عىل فرتة من الرسل وضالل من أشد أنواع الظلم؛ فكانت العاقبة
 من الظلامت إىل النور، ومن الشقاء إىل همالبرش، فاستطاع بعون اهللا أن خيرج

السعادة، فأحبوه وفدوه بأنفسهم وأهليهم وماهلم، واقتدوا به يف كل صغرية 
وكبرية، وجعلوه نرباسا هلم يستضيئون بنوره، وهيتدون هبدي اهللا فأصبحوا قادة 
: البرشية، فام أحوجنا إىل التزود من معني النور والفضيلة؛ استنادا لقول اهللا تعاىل

﴿ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym ⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ ö tƒ ©!$# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ $# 
t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x.﴾]21:األحزاب[.  
كل ذلك وفق دراسة منهجية نقديـة بقـدر  اإلنصاف؛ فال إفراط وال تفريط، -4

 ويدرك أنا نبهنا عىل أمـور تـرسد ،يتناسب مع احلجم الذي قدرناه، يلحظها القارئ
وكأهنا من املسلامت وهي غري صحيحة، وحافظنا مع ذلـك عـىل نكهتهـا وسـياقها 

 ختـرج هبـذا ن هلذه الطبعـة أوما كاناملألوف املعروف، وتلك معادلة ليست سهلة، 
مات، ووفرهتا ، لوال الصرب عىل البحث يف املراجـع القديمـة وى من دقة املعلاملستو

واحلديثة، واالستفادة بالدرجة األوىل من القرآن الكريم الذي سجل لنـا كثـريا مـن 
أحداث السرية النبوية بمراحلها املختلفة، ومن كل مـا كتـب يف الـسرية، ومـا رواه 

: أعـضاء قـسم التحقيـقرات بمساعدة أهل احلديث واملراجعة والتنقيب مرات وم
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  . وهم األخوان عبداهللا ونورالدين إسامعيل الرشيف، وعيل عبدالوهاب الدرواين
 تلـك اجلهـود التـي بـذلت لتخـرج الـسرية بالـشكل الالئـق بخـاتم ومن أمثلة

 املرسلني أن قررنا إرساهلا إىل املطبعة فعثرنا عىل خمطوطة بلوغ املـراد يف سـرية خـري
 أنه استغرق يف مجعها سـت سـنوات أثنـاء وذكرلعالمة احلسن بن إسحاق،  ل،العباد

كفتح البـاري، وسـرية ابـن هـشام، وزاد : حمنة سجنه، واعتمد عىل أمهات املراجع
املعاد، وسرية ابن سيد الناس، ورشحها نور النرباس، والدر املنثور، ومجع اجلوامـع 

هـل يمكـن إضـافة فائـدة مل هتـا، وءبقراإال للسيوطي، وغريها، فلـم تطـب نفـيس 
عبـداهللا الـرشيف بمراجعتهـا والعـرض /نسجلها، فكلفت البحاثة الدؤوب الولد

  .عيل، فلم نجد بحمد اهللا ما مل نكن قد رقمناه بأوجز عبارة، ما عدا النزر اليسري
واحلمد هللا عىل توفيقه بإنجازها يف أفضل شهور السنة، شـهر رمـضان، ويف أهـم 

هــ 1431 سـنة  رمـضان17دينه، ونرص نبيه هي غـزوة بـدر يف غزوة أعز اهللا فيها 
  .م27/8/2010املوافق 

ِاملرتىض بن زيد المحطوري احلسني. د َ َْ َ ْ. 
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 :مقدمة الطبعة األوىل
ـــد “ü﴿ هللا احلم Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ çλ ù; $$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ Èd, pt ø: $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã È⎦⎪ Ïd‰9 $# ⎯ Ï& Íj# ä. 

öθ s9 uρ oν Ì x. tβθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 عىل البشري النذير، والرساج املنري   والسالموالصالة ،]9:الصف[﴾#$
 :دـعــوب وصحابته األخيار، وأزواجـه، ومـن اهتـدى هبديـه، ، وآله األطهارٍحممد

 بتدريس السرية النبوية العطـرة بكليـة الـرشيعة، فغمرتنـي الـسعادة حـني ُترشفت
، بل من عمـوم  فحسبيعة بسنواهتا األربع كلية الرش  القاعة مكتظة ال منُشاهدت

 الشباب لنبيهم، واحلنني لسامع ذكريـات ِّبُ دليل حوذلك ،التخصصات يف اجلامعة
 جتمع ٍورُطُ سإعادة تنقيح عىل ِينَزَفَ ما حوهذا؛ اإلسالم األوىل، واللهفة نحو القدوة

عـني ناقـدة، ؛ وببصورة خمترصةالرشيف املهم من حياته الكريمة، وتأرخيه اجلهادي 
ليــسهل و  التقليــد، والــرسد العــشوائي؛ ليــستفيد القــارئ خــربة وعــربة،ُجتنبــت
كنـا :  أنـه قـال % بـن احلـسنيٍّ روي عن اإلمام زين العابدين عيلفقد -استيعاهبا

 حممد بن سعد بـن أيب وعن ، السورة من القرآنُمَّلَعُ كام ن÷ مغازي رسول اهللا ُمَّلَعُن
 :ويقـولا علينـا، َهُّدُعَ ورساياه وي÷نا مغازي رسول اهللا كان أيب يعلم: وقاص قال

يف علـم املغـازي خـري : هـريقـال الزُّ ،اَهَرْكِذ  هذه رشف آبائكم فال تضيعواَِّيَنيا ب
  . )1(الدنيا واآلخرة

ِاملرتىض بن زيد المحطوري احلسني. د َ َْ َ ْ  

  هـ1420/رمضان/25          اجلمعة                                                             

  م1/1/2000                                                                      

                                                           
 .3/297، والبداية والنهاية 2/355، وسرية ابن كثري عن ابن عساكر. 4/20ل اهلدى والرشاد بس) 1(



 )10( 
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حترك التأريخ يف العديد من سور القرآن، حني مل تتجاوز آيـات األحكـام مـائتي 
 أنبـاء خلـق آدم، وقـصته مـع املالئكـة ْرتوتكـر ، أو سـبعامئة يف أكثـر تقـدير،آية

 ،وهـود،  ولـوط، وإبراهيم، وإدريس،، وخرب أصحاب السفينةابني آدموإبليس، ونبأ 
 وزكريـا يف رسد ، وحييـى، ويوسـف، وعيسى، وموسى مع فرعون، وشعيب،وصالح
 عـىل األرض مـن عقـالء َّرَ التأريخ حيدثنا كـم مـإنه؛  ومل يغفل بلقيس وسبأ،رائع ممتع

 متهـورين تـسببوا يف وكـم ،بوا ألنفسهم وقومهم اهلدوء والسالم كامللكة بلقـيسجل
 ؛، فهو اهلادي إىل الطريق الـصحيح÷ تأريخ األنبياء وخامتهم حممد أما، شقاء قومهم

  . به الدنيا، وكان رمحة للعاملنيْ سريته نجد اإلنسان الذي سعدتففي
ìŠÖ^e°Û×Š¹]íè^ßÂV

  :ملسلمني، فهذا املعري يقولحظي التأريخ بعناية ا
ــرف  مــا كــان يف هــذه الــدنيا بنــو زمــن ــارهم ط ــن أخب ــدي م ُإال وعن َ َ

)1( 

ْوحظيت َ َ  ، واملحـدثون، فاملفرسون؛خاصة بعناية مل يظفر هبا أحد@÷ النبي ُ سريةَِ
- وعلـامء الكـالم ، واألصـوليون، وأهل الفرائض، والنحاة، واللغويون،والفقهاء

ريفة ـ يف بحر القـرآن الكـريم، والـسنة الـشَونُحَبْسَ، وي÷حة النبي  يف ساَونُعَتْرَي
؛ اًا، ومباحـًا، ومكروهـًا، وحمرمـًا، ومندوبًا، ومسنونًواجب ا،ً، وتروكً، وأفعاالًأقواال
 التـأريخ أمـا، ÷ أصبح للتاريخ اإلسالمي النكهة واملذاق بعـد نبـوة حممـد هكذا

  .ور اإلسالميُّاجلاهيل فهو ممتد وراء الس
₣Ò†ã_æìŠÖ]íe^jÒíè]‚eĆjŽe^ÿã^)2(: مرت السرية بمراحل: 

 أن إال مثـل غريهـا مـن الـسنن، ً مـشافهةُلَقـنُْكانت الرواية التأرخييـة ت :األوىل
                                                           

  .148/ 2اللزوميات  )1(
  .4/21والسبل . 2/514أبجد العلوم  )2(



 )11( 

 ومـنهنا يف مدونات إىل جانب غريهـا مـن الـسنن، َّالبعض من الصحابة كان قد دو
ا مـن حيـاة ًكتـب شـيئ: يسعيد بن سعد بن عبادة اخلزرجـ -1 :رجال هذه املرحلة

  كتبها بني يـدي رسـولٍفُحُِص كان حيتفظ باًدْعَا أن أباه سًلمِع ،÷الرسول األكرم 
كانــت لــه عنايــة بالــسرية النبويــة ومغــازي : ســهل بــن أيب خيثمــة -2، )1(÷اهللا 

صل كتابه إىل حفيـده حممـد بـن و، ووفاته أيام معاوية، وـه3 سنة ولد، ÷الرسول
منـه نـصوص و ،...وجدت يف كتاب آبـائي: ى منه قالَوَ إذا رحييى بن سهل، فكان

  .] بترصف218ص. 55/56تراثنا  العدد جملة [ّيِرُذَالَ والب، والطربي،يف ابن سعد
 ذكـر يف الـسبل أنـه فقـد ،)هـ93:ت(عروة بن الزبري  -1 :ومن رجاهلا :املرحلة الثانية

 أول مـن هإنـ: قـال الـذهبي ،)هــ141:ت( موسى بن عقبة -2ة،  من صنف يف السريُلَّأو
 إن مغازيـه مـن أصـح :وقـال مالـك ،]6/115سري أعالم النـبالء [كتابه املغازيو ،ألف فيها
أبو فـضالة عبـداهللا بـن  -3 ، بابن إسحاقُضِّعرُ ي مالكا وكأن: قال الذهبي،)2(املغازي

كتـاب  له )3()هـ105: ت(أبان بن عثامن بن عفان  -4،)هـ97:ت(كعب بن مالك األنصاري 
 عاصـم بـن عمـرو بـن قتـادة -6،)هــ110: ت(وهب بن منبـه  -5 ،يف السرية واملغازي

 ،)هـ123:ت(رشحبيل بن سعد -7،اً اعتمد عليه ابن إسحاق كثريوقد، )هـ120:ت(األنصاري
ل ما صـنف يف َّ إن مغازي الزهري أو:قال السهييل، )هـ124: ت( ابن شهاب الزهري -8

 مـن أشـهرها وأمجعهـا مـا كتبـه إمـام ثم -9 ،]1/214نف الروض األ[ وليس كام قال،ذلك
 ْنَ مْتَلَعَ السرية يف كتابه املغازي بصورة جإذ أخرج؛ )هـ151:ت( السرية حممد بن إسحاق

 يف الـسرية عـىل َبَتَ عليه، جممعني عىل أن حممد بن إسحاق أعلم وأوثق من كًبعده عياال
أعـالم سري [مناف بن العاص من بني عبد املغازي حييى بن سعيد ه عن محل-10، اإلطالق

                                                           
 ).5713( رقم 2/507، واإلصابة 13/186 األم للشافعي  )1(
 ).6282( رقم 29/118، وهتذيب الكامل 8/154والتعديل  اجلرح) 2(
 ).2714( رقم 12/413وهتذيب الكامل  ،1/27األعالم للزركيل  )3(



 )12( 

 ،)1(، لـه كتـاب املغـازي)هـ234:ت(حممد بن عائذ القريش الدمشقي -11، ]9/139النبالء 
 ومل ، كتـاب يف املغـازي)هــ170: ت( معرش نجيح بـن عبـدالرمحن الـسندي  وأليب-12
 -13،  يرجـع إليـه الطـربي يف مواضـعوقـد ، إال يف نقول الواقدي وابـن سـعدْفَرْعُي

ثـم أليب  -14،  مطبـوع كتاب املغـازي،)هــ207:ت( أيب عبداهللا حممد بن عمر وللواقدي
 ظهرت  ثم-15. لميذ الواقدي كتاب الطبقاتِعبداهللا حممد بن سعد بن منيع الزهري ت

ى مـا أقـدم عليـه مـن حـذف َوِ سرية ابن إسحاق سـ، وهي مأخوذة منسرية ابن هشام
 ْواختفـت، )2(»ُهُرْكـِ النـاس ذَ بعـضُوءُسَ يٌضَْع، وبا هبُ احلديثُعنُْشَوأشياء ي«واختصار 

 احلقيقي أنه كان يتشيع كام قال اخلطيب والسبب، َعنَُسرية ابن إسحاق بسبب ما ساء وش
أمجع الكرباء من أهل العلم عىل األخذ @وقدفأما الصدق فليس بمدفوع عنه، : البغدادي

 ، وابـن املبـارك، وحامد بن سـلمة،بن زيد وحامد ، وابن عيينة، وسفيان، منهم شعبة:عنه
@وأمـا@L له مـسلموروى@،استشهد به البخاري@وقد@وغريهم أكثر من أن حيصيهم العد،

 َّدَرَ ف؛)3(ُهُارَطَْيائتوين بعلم مالك فأنا ب:  قال ابن إسحاقَّاَ ملٍلِْع فُةَّدَقول مالك فيه فإنام هو ر
 ألنه من كالم األقـران بعـضهم يف ؛ُلَبْقُال ي@وهذا@،ِةَلِاجَجَّ من الدٌالَّجَبأنه دمالك عليه 
 فهـم ، اهتم العلامء بسرية ابـن هـشاموقدL@@]1/224تأريخ بغداد [، وصادر عن غضببعض

َوختـصص .ِبني شارح وخمتـرص َّ ََ ، والرتمـذي ÷ أبـو نعـيم والبيهقـي يف دالئـل نبوتـه َ
الـرب،  االستيعاب البن عبد وتكفل ، يف معجزاتهَةَيْحِوالقايض عياض يف شامئله، وابن د

 رشح غريـب وهنـاكوأسد الغابة البن األثري، واإلصابة البن حجر بـرتاجم أصـحابه، 
 وال ،احلديث، وبيان املجمل والناسخ واملنسوخ، والـصحيح والـضعيف، وهلـم جـرا

ِعرفَ من مل ي÷ َّ النبيُفِرْعَي ِ   . القرآن والسنةْ
                                                           

 ).5317( رقم 25/427، وهتذيب الكامل )33( رقم 11/104سري أعالم النبالء   )1(
  .1/4بن هشام بنصه من كالم ا )2(
ُالبيطار )3( َ ْ  .318املحيط ص القاموس . ِّ معالج الدواب:َ



 )13( 
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ا للغـارة ً مع املاشية طالبـً يعيش متنقالفأغلبهما يف حالة بؤس،  كانو: العرب-أ
 وبنـو ، وبنـو كنانـة،َةَدنْـِمحـري، وكثـري مـن ك: ا وهـمً من كانوا هيـودفمنهموالثأر، 

 وبعـض قـضاعة، ، وغـسان،ربيعـة:  من مـال إىل النـرصانية وهـمومنهماحلارث، 
ن عـىل ديـن إبـراهيم،  مـن كـاومـنهمبنو متيم، :  من مال إىل املجوسية وهمومنهم
 من كان عىل دين شعيب، والكثري من قبائل العرب كانوا يعبـدون األصـنام، ومنهم

  . بناهتمِدْأَ عىل ختلفهم وقسوهتم من وَّلَدَويرتكبون اآلثام، وال أ
 ،العراق وهم املجوس، كانوا يعبدون النـار  أمة تقع يف بالد إيران وسواد:ُسْرُلف ا-ب

 ،لسواد األعظم منهم طبقة مسحوقة تعمـل يف الزراعـة والـصناعة وا،وينكحون حمارمهم
  . باكتناز اجلواهر والنفائسغرمني الرضائب الباهظة مللوك فارس األكارسة املوتدفع
ْأمة تقع يف رشق أوروبا، وامتدت إىل مرص وبالد الشام وأجـزاء مـن  :ُمْوُّ الر-ج

ي كان يـسمى بحـر الـروم، جنوب أوروبا وشامل أفريقيا حول البحر املتوسط، الذ
 واجلدل الديني اململ، والرهبنة التي جتعـل مـن طـول ، يف الشهواتوكانوا غارقني

 وظلـوا مـع فـارس يف ،الشعر واألظافر وترك الغسل واعتـزال النـساء قربـة إىل اهللا
  .)1(رصاع مرير حتى طواهم اإلسالم

ßÖ]í×éfÎ ÷:  
ا وسيادة؛ فقريش خالصـة أبنـاء ًعربية رشف ال تنافسها قبيلة )2(ٌقريش $ النبي ُقبيلة

                                                           
، 491ومجهـرة أنـساب العـرب البـن حـزم . 40اجلزء اخلاص بالسرية النبوية ص الآليل املضية للرشيف ) 1(

  .48، 45وأطلس تاريخ اإلسالم ص ، 97-93السرية للسبحاين ص ، و2/102وتاريخ املسعودي 
ُالقرش) 2( ْ ا أي جتمعها إىل مكة بعد تفرقها يف البالد، حني غلـب َهِشُّرَقَِت بذلك لْتَيِّمُس اجلمع و الكسب، و:َ

 فكـانواريهم، ِكـان صـاحب عـو، بدر بن خيلد بن النرض سميت باسم قريش بن :وقيلقيص بن كالب، 
معه؛ وذلـك فالن يتقرش املال أي جي:  من قوهلم:وقيل ،قدمت عري قريش وخرجت عري قريش: يقولون

ُ إن قريشا هو فهر بن مالك، :وقيل، ، ومل يكن هلم رضع وال زرعَونُرِجَّتَألهنم كانوا ي ْ النـرض بـن : وقيـلِ
= 



 )14( 

 مـن ٌ سـببً املرشفة التي يعظمهـا العـرب قاطبـةُوالكعبة ،إسامعيل، وهم سكان احلرم
 َأَّيـَ يف طريق القوافل بني الشام واليمن هِ املكرمةَ مكةُووقوع ،أسباب احرتام العرب هلم

 إىل ِ الـشتاءَ رحلة÷ النبي ُّدَ عبدمناف جُْن بٌ هاشمَّنَ سوقدهلم سبل العيش يف التجارة، 
 ، والـيمن، مـع ملـوك الـشامًةَّيـِّدُ ووً جتاريـةٍ اتفاقياتَدَقَ والصيف إىل الشام، وع،اليمن

  .)1( مكانتهاَزَّزَ من الثروة ما عْ قريش يف التجارة، ونالتْتَعََربَ ف؛واحلبشة
Ùæù]ÜŠÏÖ]VêÓ¹]‚ãÃÖ] 
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ِمن قبل أبيهنسبه  َ ٍعمـرو[ ٍمِاشَ هِ بن]ةشيب[ ِبِلَّطُامل ِ بن عبداهللاِِدْبَ عُ بنٌحممد :ِ ْ  بـن ]َ
ٍّيصُبن ق ]ةالـمغري[ ٍافنََم ِدْبَع  ِ بـنٍبِالـَ غِ بنٍّيَؤُ لِْن بٍبْعَ بن كَةَّرُ بن مٍبَالِ بن ك]زيد[ َ
ِقيس، لقب بالنرض ل[ ِْرض النَِّ بنٍالكَ مِ بنٍرِْهف ِ ْ َّ َ ِّْ َُ ِنضارة وجههٍ ِِ ْ َ َ َ  َةَكـِرْدُ مِ بـنَةَمْيَزُ خِ بنَةَاننَِ كِ بن]َ
ٍعامر، أو عمرو[ ٍْ َ   إىل إسـامعيلوينتهـي ،َ عـدنانِ بنٍّدَعَ مِ بنٍارَِز بن نٍَرضُ بن مِلياسإ بن ]َِ

  .)2(الذبيح بن إبراهيم خليل الرمحن
ِنسبه من قبل أمه َ ْ ُ ُِ ِ َ ساء قـريش، بنـت  حممد بن آمنة الرشيفة املصونة، سيدة ن:َ

                                                           
ِكنانة هو قريش، وإنام سمي قريشا ألنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم، ويسدها بامله،  َّ َ ُ ِّ َ ِّ َُ ُ : والتقـريشً

ْن احلاجة، فريفدوهنم بام يبلغهم، فسموا بذلك، هو التفتيش، وكان بنوه يقرشون أهل املوسم ع َ َُ ُْ ِ  إن :وقيلَ
ْقريشا تصغري القرش وهو حوت يأكل احليتان، سميت به القبيلة أو أبو القبيلة، َ ِّ ُ ِْ ، ومجهرة 6/335 اللسان ِ

  .2/116، والروض األنف 11األنساب البن حزم ص 
  .119، وتاريخ قريش حلسني مؤنس ص 2/252الطربي ) 1(
 سبعة، :وقيل بينهام تسعة، :فقيل:  اختلفوا فيام بني إسامعيل وعدنان من اآلباءوقد، 1/1سرية ابن هشام  )2(

: 1/205 قـال يف البحـر. 1/179 ودالئـل النبـوة. 149املـصابيح .  أربعون:وقيل مخسة عرش، :وقيل
كـذب «: وقـالأنـه كـان إذا انتهـى إىل عـدنان أمـسك، ÷  عنـه وروي. اهــ. املجمع عليـه إىل عـدنان

، 3/52، وتاريخ دمشق 1/75، وسرية ابن كثري 1/73، وعيون األثر 1/56الطبقات : انظر. »النسابون
، )20( رقـم 58، واألمـايل االثنينيـة للمرشـد بـاهللا ص 14، والسرية النبوية من الآللئ املـضيئة ص 59

  .  وما بعدها205ومقدمة البحر الزخار ص 



 )15( 

 جيتمع نسب أبيـه وأمـه؛ فرسـول وعنده ،)1(بَالِ بن كَةَرْهُمناف بن ز  بن عبدٍبْهَو
ا َمـ«: ÷ ورد عنـه دوقل أبيه وأمه، َبِا من قًا، وأفضلهم نسبًبَسَاهللا أرشف ولد آدم ح

ا عـن كـابر، ًكـابر ُمَمـُي األِنُعَازنََ، فلم تزل تَمَ آدِبْلُ يف صُ منذ كنتُّطَ قٌّيَِغ بِْينْتَدَلَو
  .)2(»َةَرْهُ وزٍ يف العرب هاشمِْنيَّيَ يف أفضل حُحتى خرجت

äÞ^Ú‡æÌè†Ö]‚Öç¹]á^ÓÚV  
 ربيـع األول عـام 12 يوم االثنني  قريب املسعى بمكة بشعب بني هاشم÷لد ُو
 ربيـع 17 يـوم اجلمعـة :وقيـلم عـىل املـشهور، 570 - قبـل اهلجـرة 53 )3(الفيل
ْن آمنة أمرت يف املنام أن تسميه أمحد، َ روي أوقد، )4(األول ََّ ُْ َ ْأن : وعن ابـن إسـحاقِ َ

                                                           
  .املصادر السابقة) 1(
 وانظـر، 1/58، وطبقات ابن سعد 13-1/1، والسرية احللبية 3/401جه ابن عساكر يف تاريخ دمشق أخر) 2(

  .2/265، ومروج الذهب 2/298، وابن خلدون 1/17، وتاريخ اإلسالم 2/274تاريخ الطربي 

َ العام الذي زحف فيه أبرهة احلبيش من صنعاء بجيش جرار وفيل ضـخم، يريـد هـدم الكعبـة، ورصف هو) 3( ْ َ
َالناس إىل كنيسة بناها بصنعاء، وبالغ يف تزيينها فتسلل أعرايب فتغوط فيها فغضب أبرهة، وملا قـرب مـن مكـة  َُّ َ
َّأخذ جيشه مائتي بعري لعبد املطلب فجاء إىل أبرهة فأجله وأكرمه وسأله عن حاجته، فطلب إطالق إبله، فقال ُ َ َ :

 فقـال عبـد املطلـب ؛ُ آبائك أتيت خلرابهِك وجمدِجمدلقد نقصت يف عيني إذ تتحدث عن إبلك ال عن الكعبة، 
  :رجع عبد املطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وناشد ربه. أنا رب إبيل، وللبيت رب حيميه: قولته املشهورة

ـــــــــم إن َّال ه َّ ـــــــــُ ـــــــــَ يَءْرَ امل ـــــْحَ رَُعــــــن   ـْم َ حالَْعنْامَ فـــــُهَل ـــــكِ ْل َ 
ــــــــب   ـْعــــــــَكَ وْمُهَكِارَ تــــــــَتْنــــــــُ كِْنإ ــــــــٌرْمَأَا فَنَتَـ ــــــــدالكَم ْا ب َ َ َ 
ــــــــ   ْمُهُبْيِلَ صـــــــــــــَّنَبِلـــــــــــــْغَ يَال َوحم ــــــــَم أُاهلِ َدا حمَب ِ ــــــــً  ْكَال

ًفام إن تم إنشاده حتى زحفت أفواج من الطيور الـصغرية مـن جهـة البحـر حيمـل كـل طـري حجـرا بمنقـاره 
  .÷وحجرين يف خمالبه، فحصبتهم حتى أفنتهم، وكان هذا بمثابة إرهاص لقدوم النبي 

، وهناك اختالف يف اليوم والشهر ال يتعلق بـه 190سرية للسبحاين ال و،2/64عفر العاميل جل النبي سرية )4(
عـام الفيـل لليلتـني خلتـا منـه يـوم : 1/206قال يف البحر الزخـار . 60 فقه السرية للغزايل ،أمر رشعي

ًبعد الفيل بثالثـني يومـا أو أربعـني يومـا: اإلثنني، وقيل ، واملـستدرك 1/22م تـاريخ اإلسـال: وينظـر، ً
، وابـن كثـري 1/167، وسرية ابـن هـشام 1/79، وعيون األثر 1/76، ودالئل النبوة للبيهقي 2/603
  .96، واملصابيح ص 83-1/80، وطبقات ابن سعد 1/198



 )16( 

َ إىل عبد املطلب أنه قد ولد لك غـالم، فـنهض ، فلام وضعته أرسلت)1(تسميه حممدا ِ ُ
ْمرسورا ومعه بنُوه، حتى أتاه ونظر إليه، وحدثته بام رأت، وبسهولة محلـه ووالدتـه،  ُ َ ً

  : لكعبة، وقال عبد املطلب يف خرقة فأدخله افأخذه
ِهــــذا الغــــالم الطيــــب األردان  ُاحلمــــــد هللا الــــــذي أعطــــــاين َ ِّ َ 

َقـــد ســـاد يف املهـــد عـــىل الغلـــامن ُأعيـــــذه   َ ُ ِ ِبالبيـــــتُ ْ ِ ذي األركـــــانَ َ ْ َ 

ــــان ــــة الفتي ــــون بلغ ــــى يك ِحت َ َ َْ َِّ َ ََ ْ ُ ــــذه    ُ ُأعي ُ ِ ــــل ُ ــــن ك ِّم ُ ْ ــــنِ َذي ش ِئانَ َ 

ـــــــان ـــــــضطرب العن ـــــــد م ِوحاس َ ِِ ِ َ ْ ُ
ٍ)2(

َّعق عنه جـده ÷  اليوم السابع من ميالده ويف ، ]1/78السرية احللبيـة [ىل أمه رده إثم َ
َيا أبا احلارث مـا محلـك عـىل أن تـسميه : عبداملطلب بكبش، وسامه حممدا، فقيل له َ َ َ

ُأردت أن حيمـده اهللاُ يف الـسامء، : ًحممدا وليس مـن أسـامء آبائـك وال قومـك؟ قـال َ َ ْ َ
ُوحيمده الناس يف األرض،  َ َ ْ  :قال حسان بن ثابتَ

ِفــــشق لــــه مــــن ِ َّ َ ُســــمه ليجلــــهاَ َُّ ِ ــد  ِ ــذا حمم ــود وه ــذو العــرش حمم  )3(ف

 بـسبعة :وقيـل بعـد مولـده بـشهرين، :وقيـل أبوه يف املدينة قبل والدته، ومات
  .)4( بعد ثامنية وعرشين شهرا:وقيل بعد سنة، :وقيلأشهر، 

<Œæ…‚Ö]æ<ìÃÖ]Vمـن تلـك ÷ر نبيـه اختص اهللا وحـده بعلـم الـرس يف اختيـا 
ــان ــك املك !ª﴿ :األرسة وذل $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘﴾ ]ــام ــا، ]124:األنع  ولكن

 من يتفوق يف معايل األمور حتى منهم إال أن -وكلهم آلدم- إن الناس معادن: نقول
 من هتبط به خـساسة نفـسه ومنهميكون يف أعني عشاق الفضيلة كالنجم يف املجرة، 

                                                           
  .1/88، و عيون األثر 1/166ابن هشام ) 1(
 . ونقص يف األبيات بزيادة2/324،والبداية والنهاية 1/93، وأنساب األرشاف 1/103الطبقات)2(
  .1/78السرية احللبية ) 3(
  .16، والسرية النبوية للرشيف ص 1/26، وصفوة الصفوة 1/331تاريخ اليعقويب ) 4(



 )17( 

 :ن أحقر من البعرة، وهللا در القائلحتى يكو
ـــ ـــَّوالن َاس ك ـــْنِ ومِضَْراألُ ـــمَه ُا ه ـــ   ُ ـــشن اللْنِم َّ خ ِ ِ ـــَ ـــِسْم ـــْنَ وم  ِِّنيَ ل

َجنــــدل تــــَف ٌ َ ْ ــــــِْثإَو  ٌلُجــــْرَ أِهِى بــــَمْدَ ْد حيِم ُ ــــــٌ ــــــَ األِ يفُلَم  ُِنيْع

β¨﴿: إنه اصطفاء ال ينايف قاعدة Î) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4﴾]وال ،]13:احلجرات 
β¨﴿ اهللا عـىل مـن يـشاء، ِلضَُّفَيمس حق اإلنسان، بل من باب ت Î)  ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u™ 

% [nθ çΡ uρ tΑ# u™ uρ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) tΑ# u™ uρ tβ≡ t ôϑ Ïã ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   . ]33:آل عمران[﴾#$

Ìè†Ö]‚Öç¹]àÂíÛ×ÒV 

ية، تنبعــث مــن عوامــل احلــب االحتفــال باملناســبات طبيعــة بــرشية، ونزعــة إنــسان
سـألت أبـا عبـداهللا : والعاطفة؛ ففي اقتضاء الرصاط املستقيم البن تيمية قال املروزي

 يكون به باس، وقال أبـو أرجو أن ال:  عن القوم يبيتون، فيقرأ القارئ، قال]أمحد بن حنبل[
وأي يشء أحـسن مـن أن جيتمـع النـاس يـصلون، : قـال أبـو عبـداهللا: الرسي احلـريب

وهـذا إشـارة إىل مـا رواه أمحـد، : يذكرون ما أنعم اهللا عليهم، كام قالت األنصار، قـالو
ُنبئـت أن األنـصار قبـل قـدوم : حدثنا إسامعيل، أنبأنا أيوب، عن حممد بن سريين، قـال ْ ِّ ُ

ًلو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه، فذكرنا هذا األمر الذي أنعـم اهللا :  قالوا÷رسول اهللا املدينة 
فيـوم األحـد؟ : ال نجامع اليهـود يف يـومهم، قـالوا: يوم السبت، ثم قالوا: قالواعلينا، ف
َيوم العروبة؟ وكانوا يسمون يوم اجلمعة يوم : ال نجامع النصارى يف يومهم، قالوا: قالوا

  . )1(، فاجتمعوا يف بيت أيب أمامة أسعد بن زرارة، فذبحت هلم شاة فكفتهمالعروبة
:  يف املواهب اللدنيـةقال ،÷ عىل االحتفال بميالده  دأب كثري من املسلمنيوقد

، ويعملون الوالئم، ويتـصدقون يف $ِوال زال أهل اإلسالم حيتفلون بشهر مولده 
ِيدون يف الـمربات، ويعتنون بقـراءة لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون الرسور، ويز َّ َ َ

                                                           
  .5144 رقم 3/159، ورواية ابن سريين أخرجها عبدالرزاق 304 اقتضاء الرصاط املستقيم ص )1(



 )18( 

 االحتفـال :لأقـو، )1(عمـيم مولده الكريم، ويظهر عليهم مـن بركاتـه كـل فـضل

 مـن ÷ وترديد الذكر والصلوات عليه ، وقراءة سريتهبه،إظهار الرسور و بمولده،
 :÷، وتكريم لرسول اهللا، ورفع لذكرهتعظيم شعائر اهللا

ــــ َر وِّرَك َكــــرِ ذْدِّدَرْ ـــَف   يِعَمْسَ مــــِ يفْمُهْ ـــشُمُه ـــَفِّ ال ـــَي وَِتابَبَصِا ل  يِعُّجَوَت

ا كانـت بحاجـة ملناسـبات تـشدها ملاضـيها  تباعد الزمـان باألمـة عـن نبيهـوكلام
وال ، ، وتدعو إىل التأيس بـه÷ برسول اهللا ُرِّكَذُاملرشق، وال أغىل من املناسبات التي ت

ُيلتفت َ َ ْ  حجـر بنا  احلافظسئل وقدألنه مل ينقل عن السلف،  ؛من أنه بدعة:  إىل ما قيلُ
 الـسلف من أحد عن قلتن مل بدعة املولد عمل أصل: نصه بام فأجاب املولد عمل عن

َحم عىل اشتملت قد ذلك مع ولكنها ،الثالثة القرون من الصالح  فمـن ،اَهِّدِوضـ َنِاسَ
 يل ظهر وقد :قال ،فال وإال ،حسنة بدعة كان ضدها وجتنب ،املحاسن عملها يف ىَّحتر

 املدينـة قـدم ÷ النبـي أن مـن الـصحيحني يف ثبت ما وهو ،ثابت أصل عىل خترجيها
 ،فرعـون فيـه اهللا أغرق يوم هو :فقالوا ؟فسأهلم عاشوراء يوم يصومون داليهو فوجد

عىل إغراق فرعون ونجاة موسـى، فقـال  تعاىل هللا شكرا نصومه فنحن ؛موسى ىَّجَون
 هللا الـشكر ُلْعـِف منـه فيستفاد ؛)2(»ِهِامَيِِص بَرَمَأَ وُهَامَصَ ف؛ْمُكنِْى مَوسُِم بُّقَحَا أَنَأ«: ÷
 ذلـك نظـري يف ذلـك ويعاد ،نقمة دفع أو ،نعمة إسداء من :معني يوم يف به َّنَم ما عىل
 والـصدقة والـصيام كالـسجود العبـادة بـأنواع حيصل هللا والشكر ،سنة كل من اليوم

 وعىل ،اليوم ذلك يف الرمحة ِِّيبَن النبي هذا بربوز النعمة من أعظم نعمة وأي ،والتالوة
                                                           

ُامللك املظفر أبو سعيد كوكربي بن ولد صاحب إربل، أول من بدأ االحتفال بامل :قيل، 1/78 املواهب اللدنية )1( ْ ُ
ًبز، ويكسو يف العام خلقا، إىل غـري ذلـك مـن أعـامل اخلقناطري يفرق ًّكان حمبا للصدقة، و ،زين الدين كوجك

ُ من العراق واجلزيرة، وكان خيرج من البقر والغنم شيئا كثريا فتنٌقْلَ خيقصده ف: باملولدوكان حيتفل ،اخلري ً ُ ِ ْ  ُرَحـُ
ُوتطبخ   .22/334 سري أعالم النبالء ، كان يرصف عىل املولد ثالثامئة ألف دينار:قيلو األلوان، ُ

  .2567، وأبو يعىل رقم 1/444، وسبل اهلدى 8725، ومسند أمحد 1900البخاري ) 2(



 )19( 

 مل ومـن ،عاشـوراء يـوم يف موسى قصة طابقي حتى بعينه اليوم يتحرى أن فينبغي هذا
 يـوم إىل فنقلـوه قوم توسع بل ،الشهر من يوم أي يف املولد بعمل يبايل ال ذلك يالحظ

 أن فينبغـي فيـه ُلَمـْعُي مـا وأمـا عملـه، بأصـل يتعلق ما فهذا - فيه ما وفيه السنة من
 ،واإلطعام ،التالوة من :ذكره تقدم ما نحو من تعاىل هللا الشكر يفهم ما عىل فيه يقترص

 اخلـري فعـل إىل للقلـوب املحركة والزهدية النبوية املدائح من يشء وإنشاد ،والصدقة
 أن فينبغـي ذلـك وغري واللهو ]الغناء [السامع من ذلك يتبع ما وأما ،لآلخرة والعمل
 ،بـه بإحلاقـه بـأس ال اليوم بذلك الرسور يقتيض بحيث مباحا ذلك من كان ما :يقال
  .انتهى ،األوىل خالف كان ما وكذا ،فيمنع مكروها أو راماح كان وما
 وقراءة ،الناس اجتامع هو الذي املولد عمل أصل أن عنديو: )1(وقال السيوطي 
 مولده يف وقع وما ،÷ النبي أمر مبدأ يف الواردة األخبار ورواية ،القرآن من تيرس ما
 مـن هـو ذلـك عىل زيادة غري من وينرصفون يأكلونه سامط هلم يمد ثم ،اآليات من

 وإظهـار ،÷ النبـي قـدر تعظـيم من فيه ملا ؛صاحبها عليها يثاب التي احلسنة البدع
 عـن نفـسه بعـد َّقَ عـ÷إن النبـي : وقيل. اهـ. الرشيف بمولده واالستبشار الفرح
 ً أن رجـالوروي ، احتفل بمولده÷ عىل أنه فدل؛ )2( مع أن جده قد عق عنه،النبوة

مه عـىل َّ قول من حروحيمل ،)3( فيهُّتِْدلُذاك يوم و: االثنني فقالسأله عن صوم يوم 
 فاالحتفاالت واملناسبات التافهة قـد :واخلالصة للرشع، ٍ يف املولد خمالفٍ يشءِفعل

@. أوىل بيوم مليالده ويوم هلجرته كمناسبات رمزية÷، والنبي ْكثرت @

                                                           
  .1/271) حسن املقصد يف عمل املولد(احلاوي للفتاوي للسيوطي )1(
  .1/445 وسبل اهلدى،9/300 سنن البيهقي. عند ختان املولود يف اليوم السابع وليمة يذبح فيها :العقيقة) 2(
سنن أيب و ،22604 رقم 362، وص 22600 رقم 8/361 ومسند أمحد ،197مسلم كتاب الصيام رقم ) 3(

واملــصابيح . 1/401والــسبل ، 7865 رقــم 4/295، وعبــدالرزاق 4/300والبيهقــي ، 1/241داود 
  .1/392، والسرية البن كثري 1/194حاين وينظر السرية للسب. 97ص



 )20( 
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ا رأسـه إىل ًا رافعـً والدتـه سـاجدومنهـا ،طلع نجم أمحد: أن هيوديا رصخ قائال منها
 وأنى بالشام أو ما بني املـرشق واملغـرب، َُْرصت له قصور باء نور أضوخروجالسامء، 

ِوانفالق الربمة، أمه مل جتد حلمله أملا وال ثقال َ ْ ُ  عادة اجلاهلية إذا ولد هلم مولود تكانفقد  ُ
 ÷ ال ينظرون إليه حتى الصبح فوضعوها عـىل رسـول اهللا ٍةَمُْر حتت بضعوهأن يبالليل 

 املالئكة كانـت حتـرك وأن تكلم يف املهد، وأنه ولد خمتونا مقطوع الرسة، وأنه ،ْفانفلقت
، وحـني ÷ وحـني ولـد النبـي ،ِطبْهُ وحني أ،َنِعُ حني ل:ّ إبليس حزن ورنوأنمهده، 

 ْوتـساقطت ، األصـنام انقلبـتوأنوات، سام عـن الـَبِجُ إبليس حوأننزلت الفاحتة، 
 أن وروي بحــرية ســاوة، ْوغاضـت ، نـار الفــرسْوانطفــأت ،ىَْرسِ كـِانَيــوِ إُاتَفـُُرش

ا؛ ألنه رأى أن سلسلة من فضة خرجت من ظهـره، هلـا طـرف يف ًعبداملطلب سامه حممد
 السامء وطرف يف األرض والرشق والغرب، ثم عادت كأهنا شجرة عىل كل ورقـة منهـا

 ورويا ليحمده أهل الـسامء واألرض، ًنور يتعلق هبا أهل املرشق واملغرب، فسامه حممد
  . واهللا أعلم بصحة ذلك،)1(أن الرهبان واألحبار والكهان حتدثوا عن مولده ونبوته

ßÖ]l^Ã•†Ú÷Z 
  . أمه آمنة أرضعته سبعة أيام-1
احلمزة وبعـده أبـا ويبة موالة أيب هلب أرضعته أربعة أشهر، وأرضعت قبله ُ ث-2

 ÷ وكـان النبـي ، هي وال ابنهاْمِلْسُ تَومل، )2(سلمة بن عبداألسد بلبن ابنها مرسوح
  . )3(÷ هبا، أعتقها أبو هلب ملا برشته بمولد حممد ِنْيَّوخدجية بار

                                                           
ابـن و، 104، واملـصابيح 438 - 1/409، سـبل اهلـدى 1/80 والدالئل للبيهقـي ،36 نعيم أليبالدالئل  )1(

  .1/173، والروض األنف1/245ابن كثريسرية ، و2/216ية والنهاية ا، والبد168و1/166هشام 
  .259ر العقبى ، وذخائ1/108، والطبقات 1/205البحر  الزخار  )2(
  .2/332، والبداية والنهاية 1/148، والدالئل للبيهقي 1/200 والسبحاين ،1/457سبل اهلدى ) 3(



 )21( 

 ويف إسـالمها وزوجهـا ،ؤيب السعدية وهي أشهر مرضـعاتهُ حليمة بنت أيب ذ-3
. )1(، وقـد أسـلمت، وشاركتها يف حضانته ابنتها الشيامء خالفىَّزُالع احلارث بن عبد

 ÷ا ً حليمة مكة مع نساء قومها، وكانت يف عرس وبـؤس، فلـام أخـذت حممـدقدمت
ا ً بعد أن كان يشق عىل القافلة عجـز،هاُ حامرَها، وسبق القافلةُ ناقتْتَّرَ، ود)2(أقبل لبنها
 :]51ديوانه ص[قال البوصريي .)3( من اهللا الربكة واخلري والزيادةْا، ورأتًوتأخر

ــــدت ــــزاتْوب ــــاعه معج ـــ  ٌ يف رض ـــا ع ـــيس فيه ـــاءِنَل ـــون خف  ُ العي

ــــــه مرضــــــعات ــــــه ليتم ٌإذ أبت ِ ِْ ُْ ُ َ ُا غنــــاءَّنــــَم عيقلــــن مــــا يف اليتــــ  َ َ َ 

ـــــَتَأَف ـــــُهْت ـــــَ فٍدْعَ ســـــِ آلْنِ م  ُاءَعَضــــُّا الرَهــــِرْقَِفا لَهــــَْتبَقــــد أ  ٌاةَت

َاهنــــــَِب لُهْتَعَضــــــْرَأ ـــــــَِنبَو  اَهْتَقَسَا فــــــَ ـــــــْلَا أَيه َّاهننَب ـــــــشَ  ُاءَّ ال

ً شــوالْتَحَبْصــَأ َّ َافــا وَجِ عُ ـــــ  ْتَسْمــَأً َا هبـــــَم ُ عجفـــــاءَالَ وٌلِائَا شـــــِ َ ْ َ 

ــَأ ــْ الَبَصْخ ــِ عُشْيَع ــَا بَهَدْن ــَدْع ْ حم ـــــَّلنِا لَدَ غـــــِْذإ  ٍلَ ـــــْنِ مِّيِب  ُاءَذِا غـــــَه

ــ ــَي َا هل ــِا مَ َة لَّن ــً ــْدَق ــَ األَفِوعُ ض ـــر  ـْج ـــْيَلَ عُـ ـــَه ـــِ جْنِا م  ُاءَزَاجلـــَا وَهِسْن

ـــــــ  ًاســــــاَنُ أُهَلــــــِ اإلَرَّخَا ســــــَِذإَو ـــــــٍيدِعَسِل ُِهنإَ ف ـــــــْمَّ  ُاءَدَعُ س

   .]1/460 والسبل ،1/109طبقات ال[ امرأة من بني سعد غري حليمة وهي مرضعة محزة-4
  .]2/249تيعاب االس[ ورضع منهنْتَّرَدَن فَّهيِدُليم أخرجن له ثُ ثالث نسوة من بني س-5

íÂ^•†Ö]àÚäiç}c)4(:  
  . عمه احلمزة من ثويبة وحليمة وامرأة أخرى من بني سعد-1

                                                           
  .2/157، وتاريخ الطربي 260، وذخائر العقبى ص 2/233، والبداية والنهاية 1/465السبل )1(
 مع حليمة، فأبني أخـذه ليتمـه فيـه عرض عىل مجيع املرضعات الاليت أتني÷ ما ذكر يف بعض الروايات أن الرسول  )2(

ٌ كان حممد يتيم األب فهو حفيد عبداملطلب، وهو سيد من سادات قريش، فكيف تزهد فيه النساء؟إذاإشكال؛ ألنه  ٌَ!  
، ودالئل 2/333، والبداية والنهاية 2/159، وتاريخ الطربي 1/169 وابن هشام ،105 صاملصابيح ) 3(

  .1/84احللبية ، والسرية 1/133النبوة للبيهقي 
، والــسرية البــن كثــري 1/183، والــروض األنــف 1/109، وطبقــات ابــن ســعد 206املــصابيح ص ) 4(

  .1/132، والدالئل للبيهقي 1/463، وسبل الرشاد 1/341، واإلصابة 1/225



 )22( 

، وهو مـن الـسابقني إىل َةَبْيَوُاألسد املخزومي من ث  أبو سلمة عبداهللا بن عبد-2
ُ برة بنت عبداملطلب بن هاشم وأمه مع زوجه أم سلمة أم املؤمنني فيام بعد، اإلسالم َّ َ

  .)1(÷ اهللا ُعمة رسول
ُوضمرة، وأنيسة بنت احلارث، وخذامـة  ، عبداهللا: أوالد حليمة من احلارث-3 َ َُ َِ ْ َ ُ
  .  غلب ذلك عىل اسمها فال تعرف إال به الشيامءوهي
 رشيح بن هانئ بن يزيد بن احلارث بن كعب، أبـو املقـدام، وألبيـه صـحبة، -4

  .)2($ورشيح من جلة أصحاب اإلمام عيل 
  . احلارث بن عبداملطلب أبو سفيان بن-5
َ أبو قرة -6 َّ   .]206املصابيح ص [ُ

…‚’Ö]Ðím^uV 

فـرصعه  أتى النبي وهو يلعب مع الغلـامن فأخـذه $  أن جربيل)3( مسلمروى
هـذا حـظ الـشيطان : ، فقـالًقـةَلَ فاستخرج منه ع فاستخرج القلب، قلبهفشق عن

َ من ذهب بامء زمزم، ثم أل)4(ٍتْسَمنك، ثم غسله يف ط ، ثم أعاده يف مكانه، وجـاء ُهَمَ
 ، اللـونُعِقَتنُْا قد قتل، فاستقبلوه وهو مًإن حممد: فقالوا ]مرضعته[الغلامن يسعون إىل أمه 

بعـد االنتهـاء  أن املالئكة  وروي، وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره:قال أنس
 حتـى وزنـوه ،ختمته بختم النبوة، ووزنوه بعرشة من أمتـه فـرجحهممن هذه العملية 

 بعض أهـل الـسرية أن ويرى، )5( لرجحهاِِهتَّمُ بأُهَتْنَزَ فلو وُهْعَد: بألف فرجحهم، فقال
                                                           

  ).4786(، واإلصابة رقم 3038 رقم 3/295، وأسد الغابة 1607 رقم 3/71االستيعاب ) 1(
 .2/628، وأسد الغابة 1180/ 258/ 2االستيعاب )  2(
 ،2/600 واحلـاكم ،1/224 والنسائي ،261 رقم  كتاب اإليامن، باب اإلرساء واملعراج1/147مسلم ) 3(

  .6335 رقم 14/243، وصحيح ابن حبان 112، واملصابيح ص 1/143ودالئل النبوة 
ِ من آنية الصفر، وحكي بالشني املعجمة:الطست) 4( ْ   .2/58، ولسان العرب 3/90تاج العروس . ُّ
  .1/146، والدالئل للبيهقي 2/335البداية والنهاية ) 5(



 )23( 

 :ا رآه فـرصخ أن كاهنًـوروي إىل مكـة،÷ حادثة الشق هذه كانت السبب يف إعادتـه 
ٍّ رشْنِ مِبَرَعْلَالَي ا مـن ً أن نفـروروي. ]2/163تاريخ الطربي [، اقتلوا هذا الغالمْ قد اقرتبَ

البدايـة والنهايـة [غالم له شأن، فلنأخذه إىل ملكنا: ، فقالواِهِامَِطنصارى احلبشة رأوه بعد ف
ا عليه من مس اجلن، وحدثتها ً إىل أمه خوفُ به حليمةْ ذلك كان فقد بادرتُّأي؛ ]2/337

 ، يف محلـه ومولـدهْما للشيطان عليه من سبيل، وأخربهتا بام رأت: بام جرى، فقالت أمه
 سنوات عـىل قـول ابـن عبـاس، وأربـع يف قـول َ عمره حني رجوعه ألمه مخسكانو

 للرسول وهو يف اخلمسني من عمره، حـني ْ الشق تكررتوحادثة ،]1/477السبل [غريه
  .رسي به كام نقلها أصحاب الصحاح وغريهمُأ

ÿÞĞÏŁ‚…‚’Ö]Ðíè]æ…)1(:   
؛ فهم يرونه ÷ تأريخ نبينا ا عن املسترشقني املتعصبني الذين ال يؤمتنون عىلًبعيد
  : يسوق اإلشكاالت التاليةْنَ نجد من املسلمني م-ا هلم ًّعدو
 وعمـره سـنتان ْ وقعـتوهي أن سبب إرجاعه ألمه حادثة شق الصدر، َرِكُ ذ-1
، أو ثالث سنوات، مع أن الروايـات تـذكر أنـه عـاد إىل أمـه وعمـره مخـس ٍرُوأشه

ا من نصارى احلبـشة رأوه مـع حليمـة ً نفرإن:  يف سبب إرجاعه ألمهوقيل ،سنوات
  .ِهِّدَِر بْ منهم إال بصعوبة فبادرتْتَ ختلصفام ،فأرادوا أخذه إىل ملكهم

 هـو معنـى مـن وإنـام باملـاء، ُلَسْغُال ينحسم بنزع مضغة أو علقة وال ي  الرش-2
  . ومعونة اهللا ولطفه، واستقامة السلوك،املعاين ال يقاوم إال بتهذيب النفس

   به خاتم الرسل دون أنبياء اهللا ورسله؟َّصُفلامذا خ ً كان الرش ماثال يف عضوذاإ -3
β¨﴿: هذا حظ الشيطان منك ينايف إطالق قوله تعاىل: ِكَلَ املُقول - 4 Î) “ ÏŠ$t6 Ïã 

}§ øŠ s9 š s9 óΟ Îγ øŠ n= tæ Ö⎯≈ sÜ ù=ß™  ﴾]65:اإلرساء[.  
                                                           

  .111 وهيكل ،2/86جعفر العاميل   )1(



 )24( 

ْ جم÷  شق الصدر يؤدي إىل القول بأن النبي-5  مسلوب االختيار، ،ري عىل اخلٌَربُ
 وال يكون ذلك ، أن فضيلة مغالبة اهلوى وإيثار رىض اهللا ميزة عباد اهللا الصاحلنيَدَْيب

  .)1(إال باالختيار
ُ احلكم التي يذكرها مثبتو شق الصدر وتكراره كلها من األمـور املعنويـة-6 ِ ْ ُ ُ َ ِ)2( ،

  .وحادثة شق الصدر بذاهتا وبكل تفاصيلها غارقة باملاديات
وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره، مع أن بعـض :  يف روايتهقال أنس -7

َّفأمر يده ما بني مفرق صدري إىل عانتي فالتـأم ذلـك: الروايات تقول َ َ  ومل، )3(الـشق َ
  .÷ الذين أثر عنهم وصف الرسول ُيذكر ذلك األثر غريه من الصحابة

 أثنـاء -أ: كـان التضارب يف روايات شـق الـصدر، مـن حيـث الزمـان وامل-8
بعـد البعثـة ليلـة  -ج قبل البعثة يف املسجد احلرام، -بالطفولة يف بادية بني سعد، 

 يف العارشة مـن -هـً ليلة اإلرساء أيضا يف املسجد احلرام، -داإلرساء يف بيته بمكة، 
 يف -ز عند جميء جربيل له بالوحي يف غـار حـراء، -وعمره الرشيف يف الصحراء، 

 هـذه اخلالفـات يف  أجـلومـن. )4(هره أن زمنـه بدايـة الـوحيبطحاء مكـة، وظـا
 بـذلك وقالْالروايات يرى بعضهم أهنا قد تكررت مرتني يف طفولته وليلة املعراج، 

 ابـن واستـصوبهالسهييل، والبيهقي، وابن حبان، والقرطبي، وابن كثري، والذهبي، 
 وكذلكرساء،  القايض عياض أن يكون حصل الشق ليلة اإلوأنكرحجر يف الفتح، 

                                                           
  .إن األنبياء خمريون:  حيث قال، من رسائل العدل والتوحيد20اإلمام اهلادي ص) 1(
  .7/205، والفتح 1/89سبل اهلدى : انظر) 2(
  .2/84ريخ دمشق ، وخمترص تا2/163تاريخ الطربي ) 3(
ــم 1/147مــسلم ) 4( ــم 6/2730،  والبخــاري 264، 263، 262، 261 رق ــم 1/135، و7076 رق  رق

 نقال عن عبداهللا بن أمحد يف زوائد الزهـد، عـن أيب 6/614، والدر املنثور 3035 رقم 3/1173، و342
 عن أيب داود 1/108 ، واملواهب اللدنية167، 166 رقم 1/216هريرة، وذكره أبو نعيم يف دالئل النبوة 

  . يف مسندهيام2/867، واحلارث بن أيب أسامة 1/215الطياليس



 )25( 

ًّ ابن حجر شقا ثالثا عند البعثة، وأثبتابن حزم،   وقـال الرابع وكأنه ارتـضاه، وذكرَ
أهنــا وردت يف  فــسنده جيــزم بــصحة الواقعــة والــذي .)1(مل يثبــت: عــن اخلــامس

   .واهللا أعلم  فهو يعتمد النقل،الصحاح
gÖ^êe_äÛÂÜmå‚qíÖ^ËÒV 

عاد إىل أمه مكتمل الصحة، يف  )2(ني سعدا يف بً أن ظل ثالث سنوات أو مخسبعد
 املراسـم املتبعـة مـع ِتَغـْلَكفالة جده عبداملطلب، حيث نشأت بينهام عالقة محيمة أ

ه، ُ إذ كان ال يتجرأ عىل اجللوس يف جملس عبـداملطلب عنـد الكعبـة غـري؛سيد مكة
  .)3(اً له لشأنَّدعوا ابني، فواهللا إن:  حياول أعاممه إزاحته يقولوحني

æíßÚaäÚ_ì^Ê)4(V 

 إن أكمل السادسة حتى فقد أمه حني عودهتا من زيـارة قـرب زوجهـا باملدينـة، ما
ِودف@)6( بـاألبواءتوفيت ،)5( من بني النجاروليزور وليدها أخواله  هبـا؛ وبموهتـا ْنَـتُ

ا يكابد اليتم منـذ ًا مستوحشً باكي]جارية أمه [ أغىل خملوق لديه، وعادت به أم أيمنَدَقَف
ا، فمنذ وعى وهو يسمع أمه تئن لفقد أبيه، وهـا هـي تغيـب أمـام ناظريـه  جنينًكان

  .اًا، ووليدها فريدًويوارهيا الثرى وحيدة غريبة لترتك وحيدها وحيد
  إىل قـربه بلوعـة وحـزن،ُ معـه سـنتني ثـم ودعـهوظـل ، حفاوة جده بهازدادت

                                                           
، 1/78، والـروض األنـف 1/133، ودالئـل النبـوة أليب نعـيم 1/460، 7/205فتح البـاري : انظر) 1(

، واملواهـب 1/347، والشفاء للقايض عيـاض 1/231، وسرية ابن كثري 14/242وصحيح ابن حبان 
  .1/89سبل اهلدى ، و1/108اللدنية 

  ). كم25(ًتبعد بادية بني سعد عن الطائف جنوبامقدار ) 2(
  .2/343، والبداية والنهاية 1/178 وابن هشام ،20املصابيح ص) 3(
   .2/340، والبداية والنهاية 1/177ابن هشام )4(
  .1/235، والسرية البن كثري 1/136، واالستيعاب 1/116الطبقات الكربى ) 5(
  .1/79معجم البلدان .  قرية بينها وبني اجلحفة مام ييل املدينة ثالثة وعرشون ميال:األبواء) 6(



 )26( 

 أحلـك ويفته،  صورة جده املهيب يف ذاكروظلت ،)1(ثامن سنوات÷ ولرسول اهللا 
  .)2(»ْاملطلب ، أنا ابن عبدْبِذَأنا النبي ال ك«: األزمات كان ينادي

]Ùç‰†ÖgÖ^êe_íÖ^ËÒ ÷)3(:   
ا، وأعظمهـم ً أبنائه قدرَّلَاملطلب قبل موته بحفيده إىل ولده أيب طالب أج  عبدَدِهَع
من تـرىض : ÷ه املطلب مجع أوالده وقال حلفيد  إن عبد:وقيل ، ومكانة يف قريشًنبال

لكفالتك؟ فهؤالء عمومتك وعامتك، فجعل ينظر يف وجوههم حتى أتـى أبـا طالـب 
 غريك يا ُما أردت! سبحان اهللا: املطلب هذا يا جد، فقال عبد: فجلس يف حجره، فقال

وإن مل يكونوا مثله يف الكـرم والعـزم وقـوة اإلرادة -املطلب   عبدُوأبناء، )4(عبد مناف
ا ً فغمره عطف؛ يف إدارة شئون ابن أخيهَقَّوَفَ أبا طالب تَّ إال أن- قاطبةوالتأثري يف العرب

 مكانـة فاقـت مكانـة )5(ا؛ إذ احتل من قلبه وقلب امرأته فاطمة بنت أسـدًّا وحبًوحنان
 األمثلة عىل ومن،  هذه األبوة احلانية قرابة نصف قرنوظلت ،اًأوالدهام حقيقة ال جماز

  .عمه له، خروجه معه إىل الشام بعمه وحب ÷شدة تعلق حممد 
ßÖ]í×u…÷Ý^Ö]±c±æù])6(:   

 وعمـره اثنـا -÷بينام أبو طالب يتجهز للخروج يف جتارة إىل الـشام إذا بمحمـد 
                                                           

 مائة وعرش، :وقيل ما بني الثامنني إىل التسعني، :وقيل ثامنون سنة، :فقيل:  يف عمر عبد املطلب عند وفاتهاختلف) 1(
  .1/96رشاف ، وأنساب األ116املصابيح ص :  أكثر من ذلك، ينظر:وقيل مائة وعرشون، :وقيل

  .1688الرتمذي و ،1401، 3/1400 ومسلم ،4063، 4061، 2877، 2772، 2719، 2709البخاري رقم )2(
  .1/119الطبقات  و، 1/189ابن هشام  )3(
، 117 املـصابيح أليب العبـاس ص . أيب طالـب اسـمعبـدمنافو .60 خمطوط ص-ينظر الآليل املضيئة )4(

  .1/240 كثري ، والسرية البن1/117وطبقات ابن سعد 
 تيـتوفملا طلب البيعة من النساء، ÷  أول امرأة بايعت النبي وكانت، أسلمت وهاجرت،  بن عبد منافابن هاشم) 5(

 أول وهـي ،»مل يكن بعد أيب طالب أبر يب منها «:وقال يف قربها، واضطجعبثوبه، ÷  رسول اهللا وكفنهاباملدينة، 
  .7/212، واالستيعاب 3/108، واملستدرك 35ادة ، واإلف119املصابيح . هاشمية ولدت هلاشمي

  .1/243، والسرية البن كثري 2/188السبل و ،1/119ابن سعد ، و1/191ابن هشام ) 6(



 )27( 

 يكـن وملا بعمه، يريد الذهاب معـه، ً وشغفً بثيابه يبكي صبابةٌثِّ  متشب-اًعرش ربيع
 أمام إرصار الصبي عـىل لكنه ، مضنيةٍةَلْحِر َّ مشاقَلُّالعم اجلليل يريد لقرة عينه حتم

  .ك وال تفارقنيُواهللا ال أفارق: قال، مرافقته
ÿeŽvłéÿ†gâ]†Ö]ï)1(V 

 التقـى )2(مـن أرض الـشام رصىُ أيب طالب ملا نزل بـَبْكَ رَّأهل السري أنروى  
ا مـا مـر بـه جتـار قـريش ال ًكثريو، انتهى إليه علم النرصانية، ىسمى بحريُبراهب ي

تـدلت ف الرسول، ورآه نـزل حتـت شـجرة لرأى غاممة تظل:  كام قيللكنهلمهم؛ يك
ا للقافلة، وجعل يتأمل عالمات ًعليه أغصاهنا، والغاممة تظلل الشجرة؛ فصنع طعام

 أبا طالب عنه فأجابه بـام وسألالنبوة يف حممد فوجدها مطابقة ملا عند أهل الكتاب، 
  .ا عليه من اليهودًرده خوف فنصحه أن ي؛ من العالماتهوافق ما عند
Ðé×ÃiV  ،منقطعة، وهو ال يقرها كام يبدو إسحاقرواية ابن وروايات القصة منتقدة َ ُّ ِ ُ

 أنا ال نجد من تكلم عـن هـذه الرحلـة يف كامفيام يزعمون، : من كالمه،  فهو يكرر قوله
بـه  وسواء صحت قصة بحريى أم بطلت، فمـن املقطـوع :قال الغزايل رمحه اهللالسنن، 

َأهنا مل ختلف بعدها أثرا؛ فال حممد عليه الصالة والـسالم تـشوف للنبـوة، أو اسـتعد هلـا  َّْ َْ ََ ً َ َ َ ِّ ُ
 طويت كـأن مل لقدلكالم الراهب، وال أصحاب القافلة تذاكروا هذا احلديث وأشاعوه، 

 إن علـامء الـسنة هيتمـون : أيـضاوقـال. ]68فقـه الـسرية ص [حتدث؛ مام يرجح اسـتبعادها
ا رائجـا مل يكرتثـوا باألخب ًار الواردة من ناحيتي املتن والسند، فإذا مل تفد علما ثابتا أو ظنّـً ًْ ِ ُ

ُبه، وقد انضمت أساطري كثرية إىل سري املرسلني، عندما تعرض عىل القواعـد املقـررة يف  َ ْ ُ ْ
َفن التحديث يظهر عوارها، ويساغ اطراحها ُ ُ ََ َ ُِّ ُ َ   .]36للمزيد ينظر هامش ص [.َ

                                                           
، والبداية والنهايـة 1/117، والسرية احللبية 2/277، وتاريخ الطربي 1/121، وابن سعد 1/191ابن هشام  )1(

  .106-1/105، وعيون األثر 1/168 أليب نعيم ، والدالئل1/243، والسرية البن كثري 2/349
  .144أطلس تاريخ اإلسالم ص . كم تقريبا جنوب دمشق80 عىل بعد )2(



 )28( 

äjÛ’Â÷íé×â^¢]†Ú_àÚäjÖçË»)1(:  

مـع  ىَّ منذ طفولته، فـام تعـرُهينُِشَ من كل ما ي سبحانها بعناية اهللاً حمفوظ÷كان  
ا مع الشباب، وال تعـاطى اللهـو مـع الالهـني، وال عـرف ًالصبيان، وال رشب مخر

لقد قـرن اهللا برسـوله :  قوله$ روي عن عيل وقد ،طريق البغايا، وال سجد لصنم
  .]469هنج البالغة ص [ ملك من مالئكته أعظم÷

ßÖ]÷ØÛÃÖ]æV 

 عن حياتـه قبـل النبـوة َلِقُ ما نُوأبرز بمعزل عن حياة الناس، ÷مل يكن نبي اهللا 
  :  وهو- ليكون لنا بعون اهللا عربة وأسوةُهُّصُقَهو ما ن

Ö]{êÂ†V 

نعـم،  «:قـالوأنـت؟ : ، فقال أصحابه»ا إال رعى الغنمًّ اهللا نبيَثََعما ب«: ÷قال 
 موسى وهو راعي غنم، َثُِعب«: ويف رواية ،)2(»كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة

  .)3(» وأنا أرعى غنم أهيل بأجيادُ داود وهو راعي غنم، وبعثتَثُِعوب
Œ…‚Ö]æ< ìÃÖ]V احلرير، ومالعق  ِقَرِ لو شاء اهللا أن يولد الرسل بني خ- أ

ة البرش يف ميدان العمل والنشاط الذهب لفعل، ولكنه أراد أن يكونوا قدو
 آثار جتعل ْ ما أكل املرؤ من كسب يده، بل وردتُواالرتزاق من كسب أيدهيم؛ فخري

ْمن «:  يقول÷ رسول اهللا ُ سمعت:قال ابن عباس، العمل عبادة متسح الذنوب َ

َأمسى ك َ ْ ُ من عمل يديه أمسى مغفورا لهًّالاَ ْ ََ ً َ َ ْ َُ ْ َ ِ َ ِ َّإن من «: ÷  أيب هريرة عنهوعن ،)4(»َ ِ
                                                           

  .1/250، والسرية البن كثري 2/349 والبداية والنهاية ،2/198 والسبل ،1/194ابن هشام  )1(
وهل من نبـي إال «: م؟ قالأكنت ترعى الغن: قالوا. 3225 كتاب اإلجارة، ورواية برقم 2143البخاري ) 2(

  .5138 وتكرر برقم »وقد رعاها
  . مدلسوهو ، فيه احلجاج بن أرطأة:وقال 4/65 عن أيب سعيد اخلدري، وجممع الزوائد 11918املسند رقم) 3(
  . 4/63، وعنه جممع الزوائد 7520الطرباين يف األوسط رقم ) 4(



 )29( 

ُالذنوب ذنوبا ال يكفرها الصالة، وال الصيام، وال احلج، وال العمرة َُ ْ ُ ُُ ِّ َّ ُُّ َ ِّ َُ ً ُ فام : ، قالوا»ِ

ِاهلموم يف طلب املعيشة«: يكفرها يا رسول اهللا؟ قال َِ َ ِ َ َ ُ ُ وإن - يف هذا واآلثار، )1(»ُ
 حول معنى واحد  إال أهنا من الكثرة قد تصل إىل حد التواتر-كان يف بعضها مقال

 ليعول اإلنسان نفسه وأهله، فحتى اللقمة يضعها ؛وهو حث اإلسالم عىل العمل
 ومضيعة الوقت يشء خميف، ،البطالةالكسل، و َّإن؛ يف فم امرأته له بذلك أجر

ر أفراده من تضييع الوقت َّ اإلسالم فقد حذأما ،ومشكلة ثقيلة عىل كاهل الشعوب
 :ٍ أربعْنَ عَلَأْسُى يَّتَ حِةَامَيِ القَمْوَ يٍدْبَا عَمَدَ قُولُزَ تَال«: ÷واملال والشباب، يقول 

 ْنَعَ، وُهَقَفْنَ وفيام أُهَبَسَتْ اكَنْيَ أْنِ مِِهالَ مْنَعَ، وُهَْالبَ فيام أِِهابَبَ فيام أفناه، وشِهِرْمُعن ع
 والذيق منهج اهللا،  وجيب أن يميش وف هللاٌِكْلِ اإلنسان مإن ،)2(»ِتْيَ البَلْهَا أنَِّبُح

 ِرْفُ من تعطيل األرض وكَّحذره - عليهاهَ بخرياهتا، ويعبدَأهدى له األرض ليستمتع
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ــط  )1( ــرباين يف األوس ــد 102الط ــع الزوائ ــه جمم ــاء 4/63، وعن ــة األولي ــم 6/366، وحلي  .8959 رق

  .يد الفارغ يف النار: العمل يشغل عن التفكري باملعصية ناهيك عن عملها، واملثل يقوليف االستغراق و
  .73 وأمايل أيب طالب ،9406 رقم 9/155، واألوسط 11077 رقم 11/102 الطرباين يف الكبري)2(



 )30( 

u‘$ pκ ¨]9 $# uρ ∩⊂⊂∪ Ν ä39 s?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ çνθ ßϑçG ø9 r' y™ 4 β Î) uρ (#ρ‘‰ ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB 3 
χ Î) z⎯≈ |¡ΣM} $# ×Πθè=sà s9 Ö‘$ ¤ Ÿ2  ﴾]34- 32إبراهيم[.  
 هـي ÷كانت الفرصة املتاحـة أمـام النبـي  : التواضع والتعامل مع الواقع-ب

َ والتجارة، فلم يرتدد يف عمل ما أتيح له، ولو كانت مكة زراعية حلـ،رعي الغنم  َثَرَ
ِإن قامـت الـساعة ويف يـد أحـدكم فـسيلة، فـإن «:  هو الـذي يقـولأليس ،وزرع ِ َِ ٌ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َّ َُ َ َ ََ ِ َ

َستطاع أال يقوم ا ُْ ََ ََّ َ َّحتَ َ يغرسهاىَ ََ ِ َ فليغرسهاْ َْ ِ ْ ْ  هو الدين الذي ختـىل أهلـه عـن هذا؛ )1(»َ
ا ومزارعنـا، واحتـشدنا يف َانَرُا قَنْرَجَ نحن متكدسون يف املدن، هفهاروائع تعاليمه؛ 

  . صنعنا فيه مصطلحات فارغة املعنى،كادر إداري ضخم
 الثـروة احليوانيـة لننتفـع بلحمهـا الطـري ولبنهـا  نفهم من رعي الغنم أمهيـةأال -ج
 مذبوح بالطريقة : أجود لصحتنا من الدجاج املستورد املثلج املكتوب عليهفهي ؟السائغ

 األبناء ال جيدون غـري الطعـام املعلـب مـن وصار ،ا عىل شعورنا امليتًاإلسالمية حرص
  . اخلنزيربشحمنة اجلبن اهلولندي إىل اللحم الدانمركي إىل الشكوالتة املعجو

 والـشفقة؛ ُمْلِاحلكمة من رعي األنبياء للغنم قبل النبوة أن حيصل هلم احلإن  : قيل-د
 شـدة تفرقهـا مـع ضـعفها وحتملـوا عـدوها عنهـا، ِعْفـَدَألهنم إذا صربوا عىل رعيها، و

 ،وا من ذلك الصرب عـىل األمـة، وعرفـوا اخـتالف طباعهـاُِفلَأ-واحتياجها إىل املعاهدة 
 فيكـون ؛وا بـضعيفها، وأحـسنوا التعاهـد هلـاُقـَّرفتوا كرسها، وَُربَجَاوت عقوهلا؛ فوتف

حتملهم ملشقة ذلك أسهل مام لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة؛ ملـا حيـصل هلـم مـن 
ِوخصت، التدريج عىل ذلك برعي الغنم َّ  لكوهنا أضعف من غريهـا، وألن ؛ الغنم بذلكُ
 ٌللرعي وهو أكرم اخللـق تواضـع@÷ النبي ِرْكِ ذويف ،البقرتفرقها أكثر من تفرق اإلبل و

                                                           
، وعبد بـن محيـد ص 479 رقم 146دب املفرد ص ، والبخاري يف األ12980 رقم 4/380  مسند أمحد)1(

  . وأنوار النبوة عىل احلديث واضحة، 6/292 يف الكامل ، ورواه ابن عدي1216 رقم 366



 )31( 

  .)1(عظيم لربه، وترصيح بمنته عليه وعىل إخوانه من األنبياء صىل اهللا عليهم أمجعني
 ألمـر ٍّدَعـُ الغنم يف الشعاب اهلادئة أحـب إىل قلـب صـبي موهـوب مُيْعَ ر-هـ

ُ مكة وجمِبَخَعظيم  من ص َوهنُ أمل كام فعل أبوه إبـراهيم  يبحث عن فرصة للتفهو ؛اِ
 نصبت اجلبال، وبسطت َيِهَ أفيا ترى !ا يعبدون األصنامً قريشَّإن قومه، ’اخلليل 

 واألرض ومـن ؛السهول، وشقت األوديـة، أهـي املـسئولة عـن الـسامء ونجومهـا
عليها؟ إهنا صامء عمياء، فإذا كان قطيع مـن الغـنم يـستنفد مـن صـاحبه اجلهـد يف 

  .!من هو احلافظ هلذا الكون واملهيمن عليه؟ ف،حاميته ورعايته
 وعـصمته لـه مـن كـل ، اهللاُعنايةهناك  هذا الذكاء الفطري والنقاء الطبيعي ومع
 أن حيرس له غنمه ليحرض عرسـا بمكـة فـام قعـد  له أنه طلب من زميلروي ،سوء

  .)2(ليسمع الغناء حتى غلبته عينه فنام حتى الصبح، وعاد ليلة أخرى فنام
<<{¿Þ<íãqæ†Vرعي الغنم غري صحيحة، وال تليق بـالنبي  يرى البعض أن قصة÷ ،

 والظلم واإلهامل إذا كانت فاجلربوتوال حيتاج إىل تدريب برعي الغنم لريعى األمم، 
ا ظلـوا ً إن أناسـ:>الشيخ الغزايل  قال، )3( الغنم هلا بنافعُيْعَغريزة يف الشخص فام ر

 فـإذايهم القضية فيخبطون فيها خبط عـشواء،  علُضَرْعُ ت،يتعلمون قرابة عرشين سنة
صـدع فيهـا بـاحلق ألول - نقي العقل ، سليم الفطرة،ٍّيِّمُ القضية نفسها عىل أْتَضِرُع

 ً حافلـةً العقـيل عـرشين سـنةِهِجـَوِ يف إقامـة عُلُذْبَ تْنَ أن هناك م:ذلك ومعنى، وهلة
 ، بأصـل اخللقـةُهَدْشـُ ر أويتٍلُجـَبالبحث والدرس فتعجز عن الوصول به إىل مرتبة ر

 والنظـر ، بأنه طراز رفيع من الفكر الصائب÷ موقنون من مطالعة سرية حممد ونحن
                                                           

  .بترصف.  كتاب اإلجارة4/441فتح الباري ) 1(
، وتـاريخ اإلسـالم 2/279، وتـاريخ الطـربي 2/33، ودالئل النبوة للبيهقي 2/350البداية والنهاية ) 2(

  .79ص ) سرية النبويةال(
  .املعنى ب 2/99 النبي ةالصحيح من سري) 3(



 )32( 

 ُيشِعـَ كـان ي-ه، وقبل احرتاف التجـارة وبعـدهاَ قبل رعي الغنم وبعد-السديد، وأنه
   .)2(ا بني السكارى والغافلنيً الصحراء، صاحي)1(ِ القلب يف أعامءَظِقَي

 أن القـرياط جـزء مـن الـدينار َفِرُ فـام عـ؛عي عىل قراريط مشكلة إن رواية الرثم
 فرس القراريط بأنه اسم موضع وبعضهم ،ًوالدرهم إال متأخرا فام كانت العرب تعرفها

 جيب علينا هنا أن نبـني عـدم املـانع ونحن، )3(بمكة، لكنه ال يعرف مكان هبذا االسم
رعـى ÷  مع النبوة، إال أنا ال نسلم أنه املنطقي والرشعي لرعي األغنام، وأنه ال يتناىف

الغنم من أجل ما ذكره بعض كتاب السرية من تأهيله لقيادة أمة، وأنه لـوال الرعـي ملـا 
 نرى من قادة العامل الذي ساروا بشعوهبم إىل القمم احلـضارية يف وكممتكن من ذلك، 

يف ÷ @ الرسـولالقديم واحلديث، ومل ينقل عنهم أهنم اشتغلوا بالرعي، بل لقد مارس
 فسوف يعمل لكسب وهلذاحياته قبل البعثة ما كان يمليه عليه واقعه الزماين واملكاين، 

 أن ونـرى - عىل األقل من وجهـة نظـره الشخـصية-لقمة حالل يف أي عمل مرشوع
ما هو إال نتيجة ملا تعمق يف أذهاهنم من قدسية مجيع ما -تعليل من علل الرعي بام سبق 

ًولو قبل النبوة؛ فحاولوا أن يوجدوا لكل حركة حتركها سببا وتأويال  ÷@يامرسه النبي
 ö≅è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ×|³o0﴿: ًمناسبا لتلك القدسية، وتناسوا قوله عن نفـسه الـذي أمـره اهللا بـه

ö/ä3è=÷WÏiΒ #©yrθãƒ ¥’n<Î) !$yϑ̄Ρr& öΝä3ßγ≈s9Î) ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ﴾]وقولـه]110:الكهف ، :﴿ö≅è% tβ$ysö7ß™ ’În1u‘ ö≅yδ 
àMΖä. ωÎ) #Z|³o0 Zωθß™§‘﴾]وغريها من اآليات]93:اإلرساء ،.  

ŽËÖ]h†uÿr…^)4(V 

َبني كنانة ومعهم قريش، وبني قيس عيالن هوازن،  َ ْ  أن النعامن بن املنذر كان وسببهاَ
                                                           

َّمجع عمو، وهو الضالل) 1( َ ْ ٍَ ْ   .15/100لسان العرب . ُ
  .71  ملحمد الغزايل صفقه السرية)2(
  . كتاب اإلجارة4/441فتح الباري ) 3(
ُالفجار) 4( َ  الشهر احلـرام ففجـروا مجيعـا، رة، كالقتال واملقاتلة، وذلك أنه كان قتال شديد يفج بمعنى املفا:ِ

  . كانت للعرب فجار أربع، آخرها فجار الرباضوقد



 )33( 

كـاظ، وتعـود بـاجللود واحلبـال ُعسوق يبعث كل سنة بقافلة حتمل املسك ونحوه إىل 
ُالرباض َضَرَعَ ف اليمن،ِودُُروب َّ ُّايننَِ الكَ ُّينِازَوَ اهلُالَّحَّ الرُ وعروةِ  نفسيهام حلاميتها فاختـار ِ

 فغافله يف الطريق فقتلـه يف الـشهر ،ا من عروةً ذلك حتديُعروة؛ فاعترب الرباضالنعامن 
 إن النبـي :فقيـل، )1(ِارَجـِ املحرمات فـسميت بالفِتَّحلُ واست، فنشبت احلرب؛احلرام

 ما رواه اليعقويب أن أبـا طالـب والصحيح سنة، 20 و15، أو 14 وعمره بني حرضها
منع بني هاشم من حضورها؛ ألهنا ظلم وعدوان وقطعية واستحالل للـشهر احلـرام، 

َّال نحرض أمرا تغيب عنه بنـو هاشـم :  عبداهللا بن جدعان، وحرب بن أميةفقال  ومـا-ً
حـرض مـع عمـه أيب ÷ و أن النبـي روي أن الزبري بن عبد املطلب خرج مستكرها، أ

، وأنه طعن أبا براء مالعب األسنة حتى أرداه عن فرسه، وأن كنانـة اهنزمـت )2(طالب
َبسبب حضوره، وطلبت منه كنانة أن ال يغيب، فرشط علـيهم اجتنـاب الظلـم  ََ فـال -َ

  .)3(ُ عندي من ذلك يشء؛ ألنه منزه عن البغي، وأهل بيته كذلكيصح
₣ËÖ]Ì×uŁ–Ùç)4(V 

 ِابَهـُاملطلب بن هاشـم إىل رجـل م  مكة وقريش بعد موت هاشم وعبدْافتقرت
                                                           

، والـسرية البـن كثـري 1/209، والـروض األنـف 1/336، وتاريخ اليعقويب 1/195سرية ابن هشام ) 1(
  .1/113، وعيون األثر 1/259

شهدوا هذه احلروب، ومل زعم قوم من قريش أن أبا طالب واحلمزة والعباس : 22/339 قال يف األغاين) 2(
  .يرو ذلك أهل العلم بأخبار العرب

وجه وجيه وهو الدفاع خاصة أنـه سـئل ÷ يمكن أن يكون ملشاركته : ومن مل يستبعد حضوره فقد قال) 3(
ما رسين أين مل أشهده؛ إهنم تعدوا عىل قومي، عرضوا علـيهم أن يـدفعوا إلـيهم : عن مشهده يومئذ، فقال

  .22/339األغاين . ، فأبوا)تلالقا(الرباض صاحبهم 
عـىل التناصـف، واألخـذ للـضعيف مـن :  تشبيها بحلف قديم بمكة أيام جـرهم حلف الفضولسمي) 4(

 الفضل بن احلارث، والفضل بن وداعة، والفضل بـن:  كلهم اسمه الفضل،قام به رجال من جرهم. القوي،
. لف الفضول لبذهلم فـضول أمـواهلم سمي ح:وقيل، ً مجعا ألسامء هؤالء؛ حلف الفضول:فقيلفضالة، 
 ألهنم حتالفوا أن ترد الفضول عىل أهلها، وأال يغزو ظاملهم :وقيل. ً لتكلفهم فضوال ال جيب عليهم:وقيل

  .11/527 لسان العرب .مظلوما



 )34( 

 وسبب بغري وازع، ُه بغري رادع، والظاملَ نفسُ إذ وجد اللئيم؛ مسموع الكلمة،اجلانب
ِهذا احللف َّ أن رجال من زبيد باع بضاعة من العـايص بـن وائـل الـس:ِْ ي فمطلـه ِمْهً

  :ا وقريش حول الكعبةً فقام صارخ،انتهروهبالثمن، فاستعدى عليه قبائل قريش ف
ــــر ل ــــا آل فه ِي ٍِ ــــْظَمْ ــــضاعتهٍومُل ُ ب َ َ َ ـــبط   ِ ْب ـــةَ َن مك ـــِ ـــدِائ ن ـــِارَّي ال َ والنف  ِرَّ

 ؛ٌكَْرتَمـا هلـذا مـ: يف أبيـات اسـتغاثهم هبـا، فقـام الـزبري بـن عبـداملطلب وقـال
الفوا يف دعان، فتعاقـدوا وحتـُ وتيم يف دار عبداهللا بـن جـ، وزهرة،فاجتمعت هاشم

 ٌرْحـَ بَّلَ ما بـ-والتآيس يف املعاش، نرصة املظلوم :ا عىلًالقعدة احلرام قيامذي شهر 
 ٍولُضُ حلف الفضول؛ ألهنم دخلوا يف فَيِّمُسَ ف؛ مكاهنامٌِريبَ وثٌاءَرِا حَسَ، وما رًةَوفُص

 وال :قال الواقـدي ،من األمر؛ ثم مشوا إىل العايص فأرغموه عىل رد سلعة الزبيدي
 هذا احللف الذي تسرتيح له النفوس ويف ،)1(ِفْلِ بني هاشم هبذا احلقا سبًنعلم أحد

َلقد شهدت يف دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن يل به محـر «: ÷الزكية قال النبـي  َْ ُ ََّ ً َ ََ ُُّ ِ ِْ َْ ْ ُْ َِ ْ ِ ُ ِ َ

َم، لو دعيت به يف اإلسالَالنَّع ْ ِ ُ ِ ُ ْ َ ُم ألجبتِ ْ َ َ ِ«)2(.  
ìÃÖ]æ<Œ…‚Ö]V 1-اجلدير بالنبالء أن يعيشوا مهوم الناس، فإن كـانوا عـىل  من 
ٍّ عىل غيْوَخري أعانوهم، أ ْانرص أخاك ظاملـا أو «: ًعمال باحلديث الرشيف؛ مُوهُّدَ رَ َ ًَ َ َ َ ْ ُ ْ

ًمظلوما َُ ِتـرده عـن ظلمـه«:  الظامل؟ قالُالَ، فام بُهذا املظلوم: ، قالوا»ْ ِ ْ ُ ْ َُ ُّ ُ  فالـسلبية ؛)3(»َ
ا ً يتيمكان أن عتبة بن ربيعة ِارَجِ عجيب أمر الفومننتكاسة آدمية، ، واسوأة أخالقية

ا من خروجه معه، فلم يشعر إال وهو عـىل ً رضبه إشفاقوقديف حجر حرب بن أمية، 
                                                           

  .1/257، وسرية ابن كثري 1/261، وتاريخ اخلميس 1/270، ومروج الذهب 1/113عيون اآلثر ) 1(
، والـروض األنـف 4/355، والبدايـة 6/167 والسنن للبيهقي ،2/208 والسبل ،1/128الطبقات ) 2(

  .1/141، وسرية ابن هشام 1/257، والسرية البن كثري 1/155
، 6/94، والبيهقـي 11949 ومسند أمحد بـرقم ،2255، والرتمذي رقم 2312- 2311البخاري رقم ) 3(

  .5258 رقم 21/376بان ، وصحيح ابن ح690 رقم 2/189واملعجم األوسط للطرباين 



 )35( 

فـام تـدعو : ؟ فقالـت هـوازنَنْوَانَفـَ تَمَالَ عٍَرضُيا معرش م: ني يناديَّفَّبعريه بني الص
وكيـف :  قـالوا،دية قتالكم ونعفوا عن دمائنـاالصلح عىل أن ندفع لكم : إليه؟ قال
ومـن أنـت؟ :  قالوا،أنا: ا هبذا؟ قالنََ لْنَوم:  قالوا،ا منانًـُهُندفع إليكم ر: ذاك؟ قال

 ودفعـوا إىل هـوازن ُ كنانـةْتَيِضـَوا ورُشمس، فرضـ أنا عتبة بن ربيعة بن عبد: قال
ُّأربعني رجال، فيهم حكيم بن حزام، فلام رأوا الـر يف أيـدهيم عفـوا عـن الـدماء  َنُهً

ْ من قريش ممْدُسَمل ي:  وكان يقال، حرب الفجارْوأطلقوهم، وانقضت  ُغـري ]فقـري[ ٌقِلُ
ُوعتبة ،عتبة وأيب طالب فإهنام سادا بغري مال َ َْ ا عن حـرب النبـي ً هذا كان ينهى قريشُ

 النبـي  عتبة؛ فقـالَنُبَج: وها برأيس وقولواُبِارجعوا واعص:  يوم بدر، وقال هلم÷
  .يعني عتبة، )1(»إن كان يف أحد منهم خري ففي صاحب اجلمل األمحر«: ÷

ْ إليـه مـن محـَّبَحـَ الفضول أُفْلِ الصلح واملصلحني، وكان ح÷ ُّ النبيَّ أحب-2  ِرُ
 ω uöyz ’Îû 9ÏVŸ2 ⎯ÏiΒ﴿:  العظـيم وقمـع الظـامل، وصـدق اهللا،النعم؛ ألنه لنرصة املظلوم

öΝßγ1uθôf̄Ρ ωÎ) ô⎯tΒ ttΒr& >πs%y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã÷ètΒ ÷ρr& £x≈n=ô¹Î) š⎥÷⎫t/ Ä¨$̈Ψ9$#﴾]114:النساء[.  
  .  خيطط ملستقبل جديدو فيها  مشاركا األحداثُبُقْرَالعرشين يسن  يف ÷ ُّ النبي-3

ïÓÖ]í«‚}^]Ùç‰†e^ãq]æ‡æ÷)2(V 

 ً تاجرةًامرأة- بن أسد بن عبدالعزى بن قيص بن كالب ٍ خويلدُ بنتُكانت خدجية
 ، ما بلغها÷ بلغها عن رسول اهللا فلام، )3( رشف ومال تستأجر الرجال يف ماهلاَذات

                                                           
  .63ص3، ودالئل النبوة ج36678 وابن أيب شيبة رقم ،4/50السبل ) 1(
وعيون األثر ، 1/262 وسرية ابن كثري ،1/124 وأسد الغابة ،1/198، وابن هشام 124املصابيح ص  )2(

، 1/111 واملواهـب ،1/129 والطبقـات ،2/222 والسبل ،120 وحياة حممد ،78 والغزايل ،1/115
  .140-1/137، والسرية احللبية 2/359، والبداية والنهاية 2/280الطربي و

÷ استأجرت خدجية رضوان اهللا عليها رسـول اهللا  : عن جابر، قال: 3/182 احلاكم يف املستدرك روى) 3(
َسفرتني إىل جرش كل سفرة بقلوص،  َ ُوجرشُ َ ُوجرش أيضا يف الشام، ُ َ . من خماليف اليمن من جهة مكة: ُ

 أنـه ملـا اسـتوى وبلـغ 9718 رقم 5/320 عبدالرزاق يف املصنف وروى، 2/126معجم البلدان  ينظر
= 



 )36( 

 عليه أن خيرج ْ إليه فعرضتْ بعثت- وكرم أخالقه، وعظيم أمانته، صدق حديثه:من
 أفضل ما تعطي غـريه، فخـرج وعمـره ُهَيِطْعُ، وتَةََرسْيَيف ماهلا إىل الشام مع غالمها م

هـل لـك يـا : ً سأل خدجية أن تستأجر ابن أخيه قـائالٍ إن أبا طالب:وقيل ، سنة25
وال نـرىض ، ]مجلـني[ ِينَرْكـَِبا بًا؟ وإنك قد استأجرت فالنًأن تستأجري حممد ُخدجية

ا، فكيـف نَْلَعَ ذلك لبعيد بغيض فَ لو سألت:ملحمد دون أربعة، فكان جواب خدجية
  !ه حلبيب قريبَوقد سألت
ِسن أخالقـه، وكـريمُِح يف رحلته التجارية، ومتكن بُّظَحل ا÷ا ً حممدحالف  ، شـامئلهْ
ابتاع هلا كل ما رغبـت أن َا، وًا مضاعفً ربح^ وأمانته أن يوفر خلدجية ، وذكائه،وجاذبيته

 لكـريم أخالقـه ؛ا إجاللَمَّيَ أُهَّلَ ميرسة فقد هبره هذا الشاب الرائع، وأجأما ،يعود به معه
َويُر، و )1(وحسن مصاحبته  ويفهاجرة، ـ يظلالنـه وقـت الـِْنيَكَلَ كان يرى مأن ميرسة ِ

اختلـف  ىَْرصُ سـوق بـويف ،ا نبـي هـذه األمـةً أن حممـدُ الراهـبُورُطَْسالشام أخربه ن
                                                           

َأشده، وليس له مال استأجرته خدجية بنت خويلد إىل سوق حباشة، سوق بتهامة،  َ َ  رجال آخر ْواستأجرتُ
ًما رأيت صاحبة أجري خريا من خدجية، ما كنـ}: وهو حيدث عنها÷ من قريش، فقال رسول اهللا  ٍ ا نرجـع َ

ُأنا وصاحبي إال وجدنا عندها حتفة من طعام ختبئه لنا ُِّ َ ُz .  
ولنا عىل رواية ميـرسة . 2/130، والطبقات 2/280 والطربي ،2/358البداية و ،1/117عيون األثر  )1(

، وصـاحب البدايـة 2/280 عنـه الطـربي رواهارواية ابن إسحاق منقطعة،  -1: عدد من امللحوظات
 رواها ابن سعد وهي رواية منتقدة، وعلق عليهـا الـذهبي -2، 63الذهبي يف سريته ، و2/358والنهاية 

َّ التظليل والراهب تكررا يف الرحلة األوىل، إال أن التظليل -3حديث منكر، : بعد إيرادها يف تارخيه، بقوله
 تى لـه رؤيـة املالئكـة،ُيف الرحلة الثانية أنيط باملالئكة، ويف الرحلة األوىل بالغامم؛ وميرسة و غـريه ال يتـأ

ما نزل حتت هذه الشجرة قـط إال نبـي، فهـل الـشجرتان يف الرحلـة :  يف كال الروايتني يقول الراهب-4 
 إذا -5 من املعقول أنه مل ينزل حتتها أحد، وال سيام و هي يف طريق القوافل، وهل! األوىل والثانية واحدة؟

لعالمة عند الراهب بحريى؛ فإن العالمة عند نسطور كـام يف كان اخلاتم بني الكتفني يف الرحلة األوىل هو ا
مل ÷  أن رسـول اهللا كـامكان هبا امحـرار، ÷  نسمع بأن عيني النبي وملالطبقات هي امحرار العني الدائم، 

 كان خرب السفر األول قد أخرجه الرتمذي، واحلاكم فإن حـديث الـسفر وإذاخيرب بيشء عن هذه السفرة، 
 أن نتساءل كيف وافق أبو طالب عىل سفر حممد وقد سبق أن حذره ولنا أي مصدر حديثي، الثاين مل يرد يف

ِأن السفر إىل جرش اليمنفاألظهر!  الراهب بحريى من هيود الشام؟ َ ُ.  



 )37( 

 ُتْفـَلَا حَمـ«:  بالالت والعزى، فقـالِْفاحل:  فقال الرجل، مع رجل يف سلعة÷النبي
ِهب هـذا نبـي، والـذي نفـيس :  ثم خال بميرسة وقالك،ُلْوَالقول ق: ، فقال الرجل»ُّطَا قَمِ

ُبيده إنه هل َنقل ، يف كتبناُهَفْصَ، نجد وَوَ َ  ÷ مـن حممـد ْاستمعت ما رأى خلدجية، وُ ميرسةَ
ٍل متصنِّع، ِدُ مَ يرشح الرحلة بأعذب بيان غريِهِنفس َ َ ُ  وبيـنامع إىل جامهلـا وماهلـا، ِّتطلُوال مٍّ

كان قلب خدجية يدق بمحبة هذا  -ا بنجاح مهمته ًّيِضْرَا مًهو يتحفز للقيام ليذهب راضي
  :]52ديوانه ص[يريقال البوص. الشاب الذي ال يتكرر مثله يف الرجال

ــــَأَرَو ــــِدَ خُهْت َة وَجي ــــُّالتٌ ــــزَى وَق ـــــُز  ْال ِد فْه ـــــهُ ـــــِي َة واحلَّيِجَ س ْ ـــــٌ  ُآءَي

َح أ  ْرـَّ والـــــسَةَامـــــَمَ الغَّنَا أَاهـــــَتَأَو ُتــــــــهَّلَظَ ُيــــــــاءْفَا أَمــــــــُْهنِ مْ َ 

َيـــث أن وعـــد رِادَحَأَو َ ْ َ َّ ْول الـــُســـُ َــــله بالب  ـِ ِ  ُاءَفـــَ الوُهْنـــِ مَانَ حـــِثْعـــَّ

ــــَعَدَف ــــزَِىل إُهْت َاج وَوَّ ال ــــِ ــــَا أَم ـــس   ـْح ـــَـ َن م ـــْبَا يَ ْغ الُل ـــُمُ ـــِكَْذى األَن ُاءَي
  

ْمل تضيع ِّ َ  إين ِّمَ عـَ يا ابن: إىل إبالغ الصادق األمني بقوهلاْ فسارعتَرصةُ الف^ ُ خدجيةُ
 ِقْدِ، وصـَكِقـُلُ خِنْسُحـَ يف قومـك، وأمانتـك، وَِكتَطِسـَ فيك لقرابتـك، وُقد رغبت

؛ )1(َةَينُْ بنت مَةَيسَِف بام يف نفسها لصديقتها نْتَاحَ ب:وقيل ، نفسها عليهْتَضَرَ وع؛ِكحديث
ما يمنعك أن : احلوار معه هذا ْوأجرت: ِكنََّحُ املِ الوسيطَ حديث÷ رسول اهللا ْتَثَّدَحَف

 إىل اجلـامل واملـال َعيـتُ ذلـك ودَيتِفُفإن ك: ي ما أتزوج به، قالتِدَِيما ب: ؟ قالَتتزوج
كيف يل بـذلك وقـد : خدجية، قال:  هي؟ قالتْنَوم: ؟ قالُيبُوالرشف والكفاءة أال جت

َّيلَع: ها؟ قالتَ قريش وأغنياءَ أرشافْتَّدَر مه احلمزة،  فأخرب أعاممه فخرج معه ع؛ ذلكَ
أمـا بعـد فـإن :  عمه أبو طالب واحلمزة، وخطب أبو طالب فقـال:وقيل أعاممه، :وقيل
َ به رشَحَجَى من قريش إال رً به فتُنَوازُا ممن ال يًحممد َال وفُْبا ونًفَ َال وعْضً ًال، وإن كان يف ْقً

                                                           
. جـدهتا أم أبيهـا، وبـاألخري جـزم الـدارقطني: ، وقيـلواسم أمها منيةبنت أمية، وأخوها يعىل بن أمية، ) 1(

  .3540 رقم 4/471، واالستيعاب 7325 رقم 7/272، وأسد الغابة 1063م  رق4/405اإلصابة 



 )38( 

، ٌ رغبـةٍدِلـْيَوُ خِ بنتَدجية وله يف خ،ٌةَعَجَْرتْسُ مٌ وعارية،ٌ زائلٌّلِ ظُ، فإنام املالٌّلُاملال ق
: ÷ا إعجابه بمحمـد ًيِدْبُم- ^ خدجية ُّ ذلك، فقال عمرو بن أسد عمُلْثِوهلا فيه م

 اليعقـويب وذكـر ،ًةَرْكـَا عرشين بَهَرَهْمَا منه، وأَهَحَكْنَأَ و؛)1(ُهُفْنَ أُعَدْقُهو الفحل ال ي
امر بـن يـارس فكلـم رسـول اهللا  لعـْتَزَعْوَ خدجية أَ أختَ هالةَّأن] 1/340[ يف تأرخيه

َوال صحة، ÷ َّ ى أنكـر َحَ فلـام صـ، عقد هبا وهو سكران^ أن والد خدجية ِ لروايةِ
؛ ألنــه تــويف قبــل حــرب ] عــن الزهــري5/320املــصنف لعبــد الــرزاق [ ثــم أمــضاه،العقــد

ُكان عمر، ]1/213الروض األنف [ِارَجِالف ْ  ،شـهرَ وهـو األًسـنة مخـسا و عـرشين  النبيُ
ِعمـريف اختلف و. 21 :وقيل 30 :وقيل ْ  40 و  35و 30 و 28و 25  بـني خدجيـةُ

   .)2( 25 أن النبي تزوجها وعمرها البيهقي، وابن كثري  ورجح، 45و
ì‚éÃŠÖ]ì†‰ù]V  

 ؛ الزوجات عىل وجه األرض إىل سـيد بنـي آدمُ وأكمل، قريشِ نساءُ أفضلْتَّفُز
ى به، ثم رقية، ثم زينب، ثـم أم نَْكُي ÷القاسم، وكان النبي:  أوالدهَّلُوأنجبت له ك

، ثم عبداهللا امللقب بالطيـب والطـاهر بعـد & ثم فاطمة الزهراء ،كلثوم قبل البعثة
ا َكـَلَ إن القاسم وعبـداهللا ه:قال ابن إسحاق . مارية القبطيةُهُّمُأَ أما إبراهيم ف،البعثة

َومـتن ،)3 (إىل املدينة َنْرَاجَهَ وَنْمَلْسَ بناته فكلهن أوأمايف اجلاهلية بمكة،  ْ  إال ُهَلـْبَ قِ
                                                           

َ قدع الفحل)1( َ   .11/354تاج العروس. يرضب مثال للكريم.  رضب أنفه بالرمح إذا كان غري كريم:َ
، والسرية احللبية 3/359، والبداية والنهاية 1/265، والسرية النبوية البن كثري 2/71دالئل النبوة للبيهقي ) 2(

 وابن كثـري يف البدايـة والنهايـة فالبيهقي. 2/111، وسري أعالم النبالء 1/112، وأنساب األرشف 1/140
 هـو مخـسون سـنةهـا ُرْمُ خدجيـة وعَ موتاََربَتْواعسنة، ) 25(÷ @ أن عمر خدجية حني تزوجها النبيارجح

 سـنوات، فاجلملـة 10ا و بعـده سنة، 15 قبل البعثة ، وظلت معه 25 و عمرها تزوجها@÷ فالنبي ؛األصح
 قـول ََربَتْعا لذا ؛كان هلا يوم تزوجها ثامن وعرشون سنة:  من حديث3/182 احلاكم يف املستدرك وروى ،50

ذكـر و ،هنا مل تبلغ ستني سـنةأل ؛وهذا عندي شاذ: وقالسنة شاذا، ) 65(ت وعمرها يإن خدجية توف: من قال
  .اس أن النبي تزوجها بنت ثامن وعرشين سنة، عن ابن عب2/111الذهبي يف سري أعالم النبالء 

وفاطمة بنت الزبري بـن ) أم عيل( هي وفاطمة بنت أسد Fمع عيل ÷ هاجرت فاطمة بنت رسول اهللا ) 3(
= 



 )39( 

 الـسهييل أن القاسـم مـات يف وذكـر ،)1( فقـد ماتـت بعـده بـستة أشـهر& َفاطمة
  .)2(ا عىل امليشًاإلسالم، وقد كان قادر

ïÓÖ]í«‚}±æù]°ßÚö¹]Ý_^ìÃÖ]æŒ…‚Ö]V 

ــِبَّاألرسة هــي الل ــاء االجتامعــي، والتناســبُةنَ  ُّالــزوجني رس بــني ُ األوىل يف البن
 -كـام قيـل-ِأكرب منه سـنًّا ؟ فهي ^ وخدجية ÷ بني حممد ُ التناسبفأيننجاحها، 

 ؛ٌرْكـِ ب،ٌفقـريو، وهـو أصـغر منهـا، ْ بـرجلني قبلـه وأنجبـتْتزوجـتوقد ، ٌغنيةو
 ِ املاءَاءَِقتْ يف املبادئ ال÷ كرست الفوارق والتقت مع النبي ^ خدجيةَّ أن:واجلواب

  :  الرسول فكام قيلأما ،ٌ، كاملةٌ، عفيفةٌ، مجيلةٌ، رشيفةٌ، ذكيةٌباملاء؛ فهي عاقلة
ــــــ ــــــَسْيَل ــــــِ ب اهللاَِىلَ ع ْ جيْنَأ  ٍرَْكنَتْسُم ــــــَ ــــــَعَم َاملَ الع ــــــَ وِ يفَ  ِدِاح

 فـال يمكـن إال أن ؛ ^ خدجيـةِ مثـلٍ بـامرأة÷ أن يقرتن حممد ًةَفَادَصُ ممل يكنو
 كـان يف فلـو ؛ زوجهـا العظـيمْ وهيـأتْتَّدَعَا أَمَا كَْهتَأَّيَهَا وَْهتَّدَعَ أِةَرْدُ القُدَتكون ي
 ٍذه األم املباركة ملا وهبها اهللا من ذكاءهب واهللا مبهور  إين لكانت خدجية،ٌاتَِّيبَالنساء ن

 ِ إن،ً جيش الفتح كـامالَ توازي شجاعةٍ، وشجاعةٍ كبريةٍ، ونفسٍ حنونٍ، وقلبٍادَّقَو
 فقـد قـام االثنـان منفـردين يف ؛ِ الرسولُّمَ عٍ طالبهو أبو-ا َهُلْثِ مٌانضم إليها عظيم

                                                           
ًبعد أن استقر يف املدينة بعث زيدا بن حارثة إىل مكة ليأيت بأهل رسـول ÷  أن النبي ويروىعبداملطلب، 

 رقيـة فهـاجرت مـع وأمـا وأم كلثوم، وسودة بنت زمعة، وغريهن، وبناته، فذهب وعاد بفاطمة،÷ اهللا 
 زينب فمنعهـا زوجهـا، وكـان وأما بعد عثامن حني هاجر أبوها، :وقال ابن سعدزوجها عثامن بن عفان، 

 ورجـح حلق رجالن من قريش فغلبا زيدا وأعاداهـا إىل مكـة، :وقيل إهنا هاجرت مع زيد، :وقيلًكافرا، 
ابـن ينظـر .  هو أثبت من رواية من روى أهنا هاجرت مع أبيهـا:وقالمكة يوم بدر، ابن سعد أهنا كانت ب

، وعيون 2/360، والبداية والنهاية 3/142، وتاريخ دمشق 1/46، والثقات البن حبان 1/202هشام 
، 2/279، والـسرية البـن كثـري 2/185، وخمترص تـاريخ دمـشق 4/379، واالستيعاب 2/281األثر 

  .36-8/31، 1/238، 8/165البن سعد والطبقات الكربى 
  .7183 رقم 7/221، وأسد الغابة 3491 رقم 4/447االستيعاب ) 1(
  .33 والتحف ،1/214الروض األنف ) 2(
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 ،ٌ عتيقـةٌ خدجيـة مدرسـةّإن؛ مكة بام قام به املهاجرون واألنصار جمتمعني يف املدينـة
  . يتعلم فيها الرجال قبل النساء؛ٌ ضخمةٌوجامعة

ْ التي علمتنَا إياها خدجية ا من الدروسًوها نحن نلتقط بعض َ َّ َ^:  

 تشمري أويل العزم يف تكـوين شخـصيتها؛ فـربزت ^خدجية السيدة ْتَرَّمَش -1
َّ مج،ِ األخالقَ عالية،ً غنية،ً ذكية،ً نسبها الرشيف عاقلةفوقللدنيا  ، ختتـزن ِ املكـارمَةَ
، ٌ نـادرةٌ وترصيف األمور، ولدهيا موهبـة، وتقدير املواقف، من اإلبداعً جبارةًطاقة
الغيب، ومل جتد يف أنوثتها ما يمنعها مـن  واسترشاف ، ثاقبة يف التنبؤ باملستقبلٌونظرة

  .التفوق املعنوي واملادي عىل كثري من الرجال
ا ً هو بالنسبة لـشباب مكـة كـاجلوهر قياسـٍ شابَ قلبها أخبارُ ذبذباتْ التقطت-2

 ْتَطـَقَتْ الكـام ؛هاي وسواد عين، وعقلها، وأودعتها قلبهاَ هذه اجلوهرةْتَطَقَتْالَ، فِرَدَاملِب
 ،]26:القـصص[﴾#$}χÎ) uöyz Ç⎯tΒ |Nöyfø↔tGó™$# ‘“Èθs)ø9$# ß⎦⎫ÏΒF﴿:  ألبيهاً موسى قائلةٍعيبُش ُةنَْاب
 ؛ا ألعظـم رسـل اهللاً شعيب إىل ترشـيح نفهـسا زوجـُ ابنةْتَرَادَ كام بُ خدجيةْتَرَادَبَو

  .لثقتها بأهنا املرأة الوحيدة املناسبة لشغل هذا املنصب الرفيع
كـام -سـنًّاا َهُرُغْصَيـ ائقة أن متأل قلب الفتى النبيل الـذي بكفاءة فْ استطاعت-3
 فال تقع عني زوجها منهـا إال عـىل كـل مجيـل، وال ؛؛ ألهنا طراز نادر من النساءقيل

 ُهْتـَحنََ، ومِبْيـِهَ املِكِلَمْ، والِلَّ معاملة احلبيب املدلُهْتَلَامَ ع؛ٍنَسَتسمع أذناه إال كل ح
، ِمْضَ اهلَلْهَ سًاءَذِ جيب أن تكون النساء غهكذا، و وال إداللٍةنَِّماهلا ونفسها بدون م

  . الروح والبدن، وواحة ترتاح فيها النفس، ويفرح بمرآها القلبُشِعنُْى يًوشذ
 به األمهات، ْتََّز والشفقة ما ب، والعطف، األم فمنحته من احلنانَرْوَ دْتَلَّثَ م -4
  .؛ فكانت زوجا، وحبيبة، وزميلة جهادحلياة وقسوة ا،ِمْتُ اليَةَشْحَ وُهْتَسْنَوأ

 فهـي ؛ به عن ثقة واطمئنـانْ فآمنت؛عاشت مع زوجها املبادئ قبل العاطفة -5
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  . فوق طاقة البرشَ خصائصِا الشهمَهِلُجَ يف رُبُقْرَت
 ،الكفــاءة والتناســب يف الــزواج مــن العوامــل اهلامــة يف الــسعادة الزوجيــة -6

 ليضمن كالهام حقوق ؛ يف الزوجنيُقُُل واخلُينِّا الدَهِزِائَكَ رُّ، وأهمِ األرسةِواستقرار
  . تعاىلصاحبه التي رشعها اهللا

 ْ فأعطته كل يشء، وآمنت؛ٍِّيبنََه كَتَمْرُ حقوق زوجها كزوج، وح̂  خدجيةْحفظت -7
ا السالم، ويبـرشها ببيـت يف َهُؤِرْقُ فحفظ اهللا هلا مكانتها، وأرسل جربيل ي؛به قبل كل حي

وج األوىل، وأم املؤمنني َّللز÷  النبيوحفظ، )1(َبَخَ فيه وال صَبََص، ال نٍبَصَ قْنِنة ماجل
 والوفـاء، ِّدُ الوَدْهَع-األوىل، واملؤمنة األوىل واملجاهدة األوىل، وأم أوالده األخرية واألوىل

ِ بل كان حي؛ه، وال توقف عن ذكرهاَ خيالْفام فارقت  يف ُمَّمَشَتـَيَ و،حنني اهلائم إىل ذكرياهتـا ُّنَ
 كـان ْنَ إال تعاهد أصدقاء خدجيـة، ومـٌ وال وصل إىل يديه خري،ً فام ذبح شاة؛هاَبوع آثارُّالر
 أثـار حتـى؛ )2(» خدجيـةَامََّيوا هبذا لفالنة فقد كانت تأتينا أُبَهْاذ«: ى دار خدجية، ويقولَوَْهي

َأكثـر َمـا:  اجـه، فقالـت البكر الوحيدة من أزوَ عائشةَريةِ غُ والوفاءُذلك احلنني َ ْ  َمـا َ
َتذكرها، ُ ُ ْ َمحراء َ َ ْ ِالشدق َ ْ ْقد ِّ َأبدلك َ َ َ ْ ُالله َ َّعز َّ َّوجل َ َ ًخريا َِهبا َ ْ َمنْها، َ َقال ِ ِأبـدلني َما «:َ َ َ ْ ُاللـه َ َّ 

َّعز َّوجل َ َ ًخريا َ ْ َمنْها، َ ْقد ِ ْآمنَت َ ْإذ ِيب َ َكفـر ِ َ اس، ِيب َ ِوصـدقتني ُالنـَّ ْ ََّ َ ْإذ َ َكـذب ِ َّ اس، ِنيَ  ُالنـَّ
ِوواستني ْ َ َ َبماهلا َ ِ َ ْإذ ِ ِحرمني ِ َ َ ِورزقني ُالنَّاس، َ َ َ َ ُالله َ َّعـز َّ َّوجـل َ َ َولـدها َ َ َ ْإذ َ ِحرمنـي ِ َ َ َأوالد َ َْ َ 
ِالنِّساء  ْنَ مـَىفْوَأَ، وَ النـساءَنَّصَ حـْنَ مـَ األزواج، وأكـرمَ يا خريَ عليك اهللاَُّىلَ ص؛)3(»َ

  .ْن ولدهتم حواءَ، و أنجب م الدنياُهْتَفَرَع
ا مل، ولو فعل ًةَمَ وال أًةَّرُ يف غريها ح÷ر النبي َّ استمر الزواج ربع قرن، ما فك-8

 النـساء؛ ُ كثـريٌّا شهواينً املسترشقني الزاعمني بأن حممدُسِرُ ْخيوهذا ؛خالف املألوف
                                                           

  .اجلوهر: ُالقصب و. فضائل خدجية2432/2435 ومسلم رقم ،3605/3609البخاري رقم  )1(
  . 2435، ومسلم 3607 ويف  البخاري رقم ،40أمايل أيب طالب ص )2(
  .إسناده حسن: 9/224جممع الزوائد قال يف  و،24918 رقم 9/429أمحد يف املسند  )3(
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 ِْربَ الشباب، فـإنام هـو ملـصلحة الـدعوة، وجـ)1(ُمَرَفإذا تزوج بعد ذلك وقد ذهب ق
  . أراد املتعة لتزوج من األبكار ما شاء لكنه مل يفعلولواخلواطر املكسورة، 

ßÖ]Õ]]@÷ífÃÓÖ]ð^ße»)2(V 

ا من احلجارة فوق القامة، فنـزل عليهـا سـيل كـاد أن هيـدمها، ًمْضَكانت الكعبة ر
وا يف بنياهنـا ُلِدخُ فعزمت قريش عىل إعادهتا، وتواصوا بأن ال ي؛ا للرسقةَهُزنَْ كَضَّرَعَوت

َ بسفينة رشُكسبا خبيثا، وصادف أن قذف البحر ا أخشاهبا للسقف، وتـسابق اجلميـع ْوَ
 حـريص عـىل إنجـاز حـصته ٌّلُلرشف العمل بالكعبة، ويف املقدمة سـادة قـريش، كـ

 فحاول ، اإلبلِةَِمنْسَأَ كٍْرضُ إهنم هدموها إىل أن أفضوا إىل حجارة خ:قيل، املقسومة له
  @.)3( إبراهيمِ، أساسِا عىل ذلك األساسْونََبَ ف؛كها فتحركت مكةأحدهم حتري

ŁÜéÓ <đßÖ]< ÷ <<<ç‰ù]<†r£]<Ä•æ<»:  ملا وصل البنـاء إىل مكـان احلجـر
؛ ا جفـان الـدمْوُبـَّرَ، وتفاقم اخلـالف حتـى كـادوا يقتتلـون، وقُهُعَضَ يْمُُّهيَتنازعوا أ

َفاقرتح أحدهم أن حي َ فكان حم؛ الصفاَ بابٍوا أول داخلُمَّكُ : اً، فقـالوا مجيعـ÷ا ًدَّمـُ
 وأمر زعامء القبائل أن ، بثوب فوضع احلجر عليه÷ى َعَدَ ف، رضينا بحكمه!ُاألمني

  .)4(يأخذوا بأطراف الثوب، ورفعوه فوضعه بيده الرشيفة يف مكانه
                                                           

ُالقرم) 1( َ َ شدة شهوة اللحم، وكثر اإلستعامل حتى قيل يف الشوق إىل احلبيب:َ ُ   .1035القاموس  . َ
  .1/141، والسرية احللبية 1/221 والروض األنف ،1/270 وابن كثري ،1/145الطبقات ) 2(
مع عمه العباس ينقالن احلجارة، فأشار عليـه أن يـضع إزاره عـىل كان  ÷ النبي إن:  رواية تقولوهناك )3(

:  إىل األرض وطمحـت عينـاه إىل الـسامء، ثـم أفـاق فقـالَّرَ خـُهَّلَعاتقه وقاية من احلجارة، فلام حاول ح
 340 بـرقم 1/268، ومـسلم 2/350ة  والبداي،3617البخاري رقم . »ُهَارَِز عليه إَّدَي، فشِارَِزي إِارَِزإ«

ِأدبني ريب فأحـسن تـأديبي«: ÷ رواية معارضة لقول النبي وهي. ومابعده ْ َ ْ َِّ ِْ ََ َ َ َ ، إال إذا محلنـا سـقوطه عـىل »َ
  .األرض وطموح عينيه من باب حسن التأديب فال تعارض، و اهللا أعلم

َّوزعم أن الذي اقرتح هو أبو أمية. 1/209سرية ابن هشام ) 4( َ ِ ُّ بن املغرية بن عبد اهللا املخزومي أسن قريشُ َ َ .  
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è…`jÖ]ÂífÃÓÖ])1(:  
 وذكـر ،تقريبـا م.يف القـرن التاسـع عـرش ق ’ بناها إبراهيم وولـده إسـامعيل

ُأن البيت اهندم بعد بناء إبـراهيم فبنَتـه قبيلـة: األزرقي يف تارخيه َ ْْ ََ ٍ مـن جـرهم، ٌَ ُ ْ قـال ُ

ٍ إن الذي بنى الكعبة من جرهم هو احلارث بن مضاض األصغر، :املسعودي َ ُ  :وقيلَّ
ِبناها قبلهم قبيلة من العاملقة، ولـما ويل قيص بن كالب أمر البيت مجـع نفق َ ْ َ ََّ ِ َ تـه، ثـم ٌ

َهدم الكعبة فبناها بنْيانا مل يبنها أحد ممن بناها قبلـه مثلـه،  ْ َ َِ ً ِقـال املـاورديُ ْ  أول مـن :َ
ٍ قيص بن كالب$جدد بناء الكعبة من قريش بعد إبراهيم  ُّ َ  ،]34، 33الآللئ املضيئة ص [ُ

ا هـدمها َّمـَ لـهـ65 عام  عبداهللا بن الزبريثم  قبل املبعث بخمس سنوات، قريشثم
ً عمال برواية خالته عائشة أنه َرْجِجاج باملنجنيق حال حصاره له، وأدخل فيها احلاحل

ِلوال أن قومك حديثو عهد باإلسالم هلدمت الكعبة وأعدهتا عىل قواعد «:  قال÷ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ََّ َ َ ََ ْ ْ َُّ ْ َ َِ ََ ُ َ َ ِ َ ِ ٍ َ َ

َإسماعيل ِ َ ْ ا عىل بنـاء قـريش َهَّدَور  عبدامللك بن مروان احلجاج يف عهد؛ فهدمها)2(»ِ
 فلـام بلغـه -بـن الـزبرياكنيـة وهـي -ٍب ْيـَبُمالنا ولتخلـيط أيب خ:  وقالهـ74عام 

جعفر املنصور العبايس أن يردها عىل بناء ابـن الدوانيق أبو  أراد أبو ثم ،احلديث ندم
  من شـاء أن؛ للملوكًةَبَعْلَ اإلمام مالك وناشده أن ال جيعل من البيت مُاهَهنََ ف؛الزبري

  .]1/221الروض األنف [ حتى تذهب هيبته من القلوب؛هيدمه هدمه
Œ…‚Ö]æ<ìÃÖ]V< <

 ، ال ألنه حفيد عبداملطلب فحـسب؛ عىل مكانتهِهِمْكُ بمحمد وحٍ قريشَىضِ رَّلَ د-1
                                                           

، والآللـئ 282-1/277، والـسرية البـن كثـري 191-1/190، والبداية والنهاية 1/122عيون األثر ) 1(
، وأخبــار مكــة 271، وتــاريخ خليفــة ص 6/195، 5/622، وتــاريخ الطــربي 38-26املــضيئة ص 

  .80-61 حوادث 49، وتاريخ اإلسالم ص 70-2/68لألزرقي 
، 25493، 24763ومـسند أمحـد رقـم ، 1333 رقـم 2/968 ومـسلم ،1509 ،1506البخاري رقـم  )2(

25518 ،25521 .  
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  ؟ والصدق أغىل من األمانةٍفْصَ وُّوا عنها باألمني، وأيَُّربَبل لصفاته الذاتية التي ع
 ً تامـةًايـةَرِ، ودًادةَّقـَ وً، وعقليـةً فطريـةًةَبـِهْوَ مِرَجـَ شـأن احل يفُهُمْكُ حَرَهْأظ -2

 َثُّبَشَّ لـزعامئهم التـََّرسَ نفوس القبائل لوال أن يـُبنفسيات املجتمع، فام كانت تطيب
  .َنْوُالَبُ دماؤهم عىل الرمال ال يْتَالَسَ وإال ل؛بأطراف الثوب

 من الكـوارث التـي يـصنعها ِ األمانُامَّمَ فهم ص؛ بثمنُرَّدَقُ العقالء نعمة ال ت-3
، ٍةَمَسَ نـِ بـدخول أكـرم اهللاُُهَأَ كافـٌ عاقلٌاإلنسان بيديه؛ فالذي أشار بالتحكيم رجل

ُ، وحقن الدماء، وحفظ للكعبة حرمتها، وللحجر قدسيته أثلج الصدورٍمْكُوبح َّ َ َ َ َ ََ ِْ ِ ُِ َ َِ ْ.  
ÿ}Ğ×ßÖ]ìç÷@Žu…^Æ»äi^fÂæÿ†ð])1(V 

ِ الرشيف من األربعني حمُهُرْمُ عَبََرتْاق ًال يف ِّ متـأم،ن األصـنامِا مـً نـافر،ِةَوْلَا للخًّبُ
ِولسان حاله يردد ما قالهاملخلوقات التي تدعو العقالء إىل االعرتاف باخلالق،  ِ  زيـد ُ

       : الرافض للوثنية)2(ٍلْيَفُبن نا 

ــــــ ًّأرب َ ــــــدا أمَ ْا واح َ ً ــــــِ ْ أل ٍّف ربَ َ ِأد  َ ــــــن إذاَ ِي ــــــورُ ــــــسمت األم ُ تق َ َُّ ِ َ َ 

َّعزلــــت الــــال ُ ْ َ ِى مجَّزُعــــْالَ وَتَ ـــ  ًيعــــاَ ـــْفَ يَِكلَذَك ـــد الـــصُلَع َّ اجلل ُ ْ ُورُبَ
)3( 

َإنه سمع  :وقيل ِ  وا،ُوا وعـُعَمْأهيا الناس اسـ:  يقولَكاظُِع عىل ناقته بَةَدِاعَ سَْن بَّسُقَ
 َِّن إ، آتٍ آتَوُا هـَ مـُّلُ مات فات، وكْنَ عاش مات، ومْنَ إنه م؛اْوُعِفَتْانَ فْمُتْيَعَوإذا و
 ُ ذاتٌضْرَأَ، وٍاجَرْبـَ أُ ذاتٌاءَمَ، وسـٍاجَ دٌلْيَل: اًَربِعَ لِضَْر األِ يفَِّنا، وإًََرب خلِاءَمَّيف الس

 َِكلَ ذُّلُدَ يَالَفَ أ؛ عىل املسريُرََث عىل البعري، واألُّلُدَ تُةَرَعَالب؛  أمواجُ ذاتٌارَِحبَ، وٍاجَِجف
وا باملقام فأقـاموا، ُضَرَ أ؟ونُعِجْرَىل اللطيف اخلبري؟ مايل أرى الناس يذهبون فال يع

                                                           
  .1/251 وابن هشام ،160 رقم 1/139 ومسلم ،1/22 وفتح الباري ،3 رقم 1/4البخاري  )1(
  وهو نـصري النـساء يف اجلاهليـة،، يدرك اإلسالممل اهلجرة، قبل 17 تويف ،عبدالعزى القريشعمرو بن نفيل بن ابن  )2(

  .3/99، واخلزانة 3/15واألغاين  ،3/379طبقات ال، و3/60األعالم . وأحد احلكامء
  .1/256، والروض األنف 2/184، 1/241ابن هشام ) 3(



 )45( 

 ُّا هـو أحـب هللا دينًَّا، إنًِم فيه وال آثَِثانَ ال ح،اًّا حقًمَسَ قٌّسُ قَمَوا فناموا؟ أقسُكِرُأم ت
 ْمُكـَكَرْدَأَ، وُهُانـَوَ أْمُكـَّلَظَأَ، وُهينُـِ حَانَا حًامتَا خًِّيبَإليه من دينكم الذي أنتم عليه، ون

 ِوَلـ«: ÷ النبـي قـال -ُاهَصَعـَ وُهَفَالَ خْنَِم لٌلْيَوَ، وُاهَدَهَ به فَنَ آمْنَِمى لَوبُطَ ؛ فُهُانَّإب
ا َ والقرون املاضية، يـ، من األمم اخلاليةِ الغفلةِابَبْا ألرًّبَ ت:ثم قال -)1(»ِآينَرَ لَتَفَالت
 َنْيَ أ؟ُادَدِّ الشُةنَِاعَرَ الفَنْيَ وأ؟ُادَّوُ والعُيضِرَ املَنْيَ وأ؟ُ واألجدادُء اآلباَنْيَ أٍادَِي إََرشْعَم
 بغـى وطغـى، ومجـع ْنَ مـَنْ أيـ؟ُ والولدُ املالُهَّرَغَ، وَدَّجَنَ وَفَرْخَ، وزَدَّيَى وشنََ بْنَم

ً منكم أمواال وأوالدَأنا ربكم األعىل؟ أمل يكونوا أكثر: فأوعى، وقال  مـنكم َدَْعبَا، وأً
َآماال، وأطول ِ منكم آجاال؟ طحنهم الثرى بً  فتلـك ؛ بتطاولهُم الدهرُهَقَّزَ، ومِهِلَكْلَكً

  : ثم قال،ا الذئاب العاويةَْهتَرَمَعظامهم بالية، وبيوهتم خالية، ع
ـــــــــــ ــــــــــذاهبني األوليـ ــــ  يف ال ــــصائرـ ــــا ب ــــرون لن ــــن الق  ْن م

َملــــــــا رأيــــــــت مــــــــ ـــــيس ِللمـــــوت  ًداِارَوُ ـــــ ل  ْرِادَصَهلـــــا م

ـــــَي  اَهـــــــَوْحَ قـــــــومي نُورأيـــــــت ـــــَي األـِضْم ـــــُرِاغَص  ِْرابَ واألك

ــــــــــْرَال ي ــــــــــُعِج  ِْرابَ غــــــَنيِاقَ البــــــَنِى مــــــَقــــــْبَي   والِايضَ امل

َ ال حمـــــــــــِّينَ أُتْمـــــــــــِلَعَف ـــ  اَ ـــثَةَل ـــُ حي ـــَارَ ص ـــُمْوَ الق  )2(ْرِائَ ص

ْرحم اهللاُ قسا؛ إين أرجو أن يب«: ÷قال  َ ُْ َُ َْ ًّ َ َِّ ِ ُعثه اهللاُ عز وجل أمة وحدهِ ْ َ َ َ ُ ََ ً ََّ ُ َّ َّ َ«)3(.  
 َةَنـْوُؤَ مُهْتـَفَكَ الراحـة واهلـدوء، ولـه  ^ُ خدجيـةُ الـسيدةِتَرَّفَ و$ ِهتَوْلَخويف 
 ثـم يعـود ،ِ العـددَ ذواتَ الليـايلُدَّبـَعَتَ فكان ي؛ يف الغار بام حيتاج إليهُهْتَدَّوَزَالبيت، و

                                                           
 ،1/308 والبيــان والتبيــني ،2/252 والــسبل ،134/2 وكنــز الفوائــد ،12/88  يف الكبــريالطــرباين )1(

  .2/101والدالئل 
ٍّالصنعة والتسجيع ال خيفيان عىل بعض كالم قس، و ال سيام آخره؛ بغرض الوعظ عىل شاكلة ابـن نباتـة، ) 2( ُ

  .3/265اإلصابة . طرقه كلها ضعيفة: يف اإلصابةقال ابن حجر وهو وعظ مفيد واهللا أعلم، 
ة ابـن ، وسـري150-1/146، وعيون األثـر 7342 رقم 3/264، واإلصابة 3/436ابن عساكر تاريخ ) 3(

  .150-1/141كثري 



 )46( 

ُ نورهَرَهْظَ اهلداية أن يلرساج اهللا َنِذَاليقني، وأويتزود ملثلها حتى أتاه  ألهله ُ ُ.  
ÿeł‚ŁðêuçÖ])1(V 

ِ رسوله بـالوحي، وتوجـه بـالنبوة، وكلفـه بالرسـالة العامـة أكرماهللا  َّ أنُاملشهور ُ ُ َ ََّ َّ َ َ
 عـرشة أيـام، بعـضهم وزاد ، سـنةَ أربعـونُهُرْمـُعَوللخلق قاطبة؛ من إنس و جن، 

ثنني  يوم االيف ،اً مخسوبعضهما، ً ثالثوبعضهم،  سنتنيوبعضهم شهرين، وبعضهم
ُذاك يوم ولـدت فيـه، وفيـه بعثـت«: ÷ا؛ لقوله ًهنار ُْ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ٌَ َواختلـف ،]1162مـسلم [»َ ِ ُ  يف ْ

 17 :وقيـل يف ،وهـو الـراجح- يف آخـره أو 14 أو 7 أو رمـضان 17: فقيلالشهر 
  اإلمام أمحد بـنروى، م610 ، املوافق)2( يف ثامنه:وقيل ، أول ربيع األول:وقيل ،رجب

ِنـودي يف بـدء @÷بسنده إىل أيب ميـرسة، أن رسـول اهللا % عيسى بن زيد بن عيل  ْ َ َ ِْ ُ
ْيا حممد، قل: أمره ُ :﴿ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#﴾ ،

َحتى بلغ َ َ :﴿Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9 َ أن أول مـا نـزل مـن القـرآن : هـذه الروايـةفعـىل؛ )3(»﴾#$ َّ َ ََّ
 قـول املفهـوم مـن وهو؛ )4(ُالفاحتة، وإليه ذهب األكثر كام ذكر الزخمرشي، والنسفي

ِّاإلمام القاسم الريس ِّ  ْنِمـ  بـهَأَدَبـ اهللاُ يكون أن نرجو بام اهللا كتاب تفسري من ونبدأ :َّ
 فاحتـة :األمـة هـذه ُّامَوَعـ اَاهَّمَوس اهلدى، فيها يسأله أن نبيه َرَمَأ التي ِالسورة تفسري

 أهنا عىل ُّلِدَتْسَي ْنَم دليل وذلك ؛القرآن ُّمُأ اَهُمْاس :بعضهم وقال والفرقان، الكتاب
&ù﴿: نـزل مـاأول  إن العـوام اجلهلـة بعـض يقول كام ال ،نزل ما أول t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ 

“ Ï% ©! $# t, n= y{ من غري دليل؛ واستدل القاسم عىل ﴾ُ َّْ َ ِأن األمـر بقـراءة :  رأيـه بـام معنـاهَ َِ َ َِ َّ َ
                                                           

 1/160 ومـسلم ،8/715  و1/22 وفتح الباري ،4670 ورقم 3، والبخاري رقم 128املصابيح ص  )1(
  .2/298والطربي ، 3/5 والبداية، 2/275، ومروج الذهب241-1/233 والسرية احللبية،139رقم 

  .5/3 والبداية والنهاية ،2/290 والطربي ،1/201 واليعقويب ،1/249 مع ابن هشام ِفُُنالروض األ)2(
، وأسـباب النـزول 2/158دالئـل النبـوة للبيهقـي : ، وينظـر357رقـم /1 أمايل اإلمام أمحد بن عيسى)3(

  .10/244، 1/89، والثعلبي 36555، واملصنف البن أيب شيبة رقم 10للواحدي ص 
  .1/163خللييل، وا1/35 هذا الرأي اإلمام حممد عبدهورجح، 4/775، والزخمرشي3/662 النسفي)4(



 )47( 

َباسم ربك( ِّ َ ِْ ُأهنا تقرأ يف صـدر كـل سـورة، يدل عىل أن البسملة قد سبق إنزاهلا، و ) ِ َ ْ ُ
 إذا - حني أراد اهللا كرامته بالنبوة÷ أن رسول اهللا ُروي، ]1/141املصابيح [كل تعليمو

َخرج حلاجته أبعد حتى ت َ َ ْ ْ عنه البيوت، ويفَيبِغَ ِيض إىل شعاب مكة وبطون أوديتها،  ُ
ُالسالم عليك يا رسـول اهللا؛ فيتلفـت حولـه فـال : فال يمر بحجر وال شجر إال قال َّ

َيرى إال الشجر واحلجر، فمكث كذلك يرى ويـسمع مـا شـاء اهللا أن يمكـث، ثـم  ََ َ
 عـن، )1( بام جاءه من كرامة اهللا وهو بجبل حـراء يف شـهر رمـضان$جاءه جربيل
 مـن الـوحي الرؤيـا ÷ اهللا ُ بـه رسـولَئِدُ مـا بـُلَّأو:  املؤمنني أهنا قالتعائشة أم
 إليـه َبِّبـُ ثـم ح، الـصبحِقَلـَ فَلْثِ مْ فكان ال يرى رؤيا إال جاءت؛ يف النومُالصاحلة
 العـدد، ثـم يرجـع إىل َ ذواتَ الليايل)3( فيهُثنََّحَتَيَ، ف)2( خيلو بغار حراءوكاناخلالء، 

: ، فقال]جربيل[ ُكَلَ، فجاءه املَاءَرِ حتى جاءه احلق وهو يف غار ح،لهاخدجية فيتزود ملث
، ثـم أرسـلني )4(َدْهـَي حتى بلغ مني اجلِنَّطَغَ فِينَذَفأخ: ئ، قالِارَِقما أنا ب: ، قالْأَرْاق

، ثـم َدْهـَي الثانيـة حتـى بلـغ منـي اجلِنَّطَغَما أنا بقارئ، فأخذين ف: اقرأ، قلت: فقال
: ني الثالثة، ثم أرسلني فقـالَّما أنا بقارئ، فأخذين فغط: ، فقلتْأَرْاق: أرسلني فقال

﴿ù& t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z⎯≈ |¡Σ M} $# ô⎯ ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t ø. F{ $#﴾)5( ،
: ، فقـال^خويلـد   فؤاده، فدخل عىل خدجية بنـتُفُجْرَ ي÷ هبا رسول اهللا فرجع

                                                           
  .128، واملصابيح ص 1/250سرية ابن هشام  ) 1(
  .اًرأس اجلبل عىل بعد ثالثة أميال شامل احلرم، ما يقارب مخسة كيلو مرتات ونصف يقع )2(
  .1/23فتح الباري .  أي يتبع احلنيفية دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء يف كثري من كالمهمُفَّنَحَتَبمعنى ي) 3(
 يف ما أنـا بقـارئ :وما. 1/24الفتح .  غاية الوسع:واجلهد، ِيسَفَ نَسَبَي، وعرصين حتى ح ضمن:غطني) 4(

؟ ً ملـاذا تكـرر النفـي ثالثـاٍالَؤُامة عن سـش أبو أجاب لتأكيد النفي، :والباءللنفي أي ال أحسن القراءة، 
. 1/24الفـتح . سـتفهامعـىل اال: والثالثعىل اإلخبار، : والثاينعىل االمتناع، : األول حيمل قوله :فقال

 ونيـة، واشـتامله ، وعمـل، من قـول:ا إشارة إىل ما ينشأ عن الوحيً لعل حكمة التكرار ثالث:قال احلافظ
  . والقصص، واألحكام، التوحيد:عىل

  .5 وأسباب النزول للواحدي ،2/155دالئل النبوة  .املدثر: وقيلالفاحتة، : وقيلالعلق أول القرآن، ) 5(



 )48( 

:  خلدجية وأخربهـا اخلـربفقال ؛)1(ُعْوَّ ذهب عنه الرى حتُهْوُلَّمَزَ ف؛»ِينْوُلِّمَ، زِينْوُلِّمَز«
 ُلِصَتَا؛ إنك لً أبد اهللاَُيكِزُ كال واهللا ما ْخي:فقالت خدجية ،)2(» عىل نفيسُتْيِشَلقد خ«
ْ، وحتَمِحَّالر  ِبِائـَوَ عـىل نُنيِعـُتَ، وَفْيَّي الـضِرْقـَ، وتَومُدْعـَ املُبِسْكـُ، وتَّلَ الكُلِمَ
 عـم َنْ ابـ- بـن أسـدٍ نوفـلَنْ بـَةَقـَرَ وْتَتـَحتـى أ^ به خدجيـة فانطلقت؛ )3(ِّقَاحل

َّاينَْربِ يكتب الكتاب العوكان يف اجلاهلية، ََّرصنََ تً امرأوكان -^خدجية ، فيكتب من ِ
 خدجيـة فقالت، َيِمَا قد عًا كبريً شيخوكان يكتب، ْنَ أاإلنجيل بالعربانية ما شاء اهللاُ

بن أخـي مـا ذا تـرى؟ فـأخربه يـا: ُبن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال ورقـةيا: ^
 ! اهللا عـىل موسـىُهَلـَّزَهذا الناموس الذي ن:  خرب ما رأى، فقال ورقة÷رسول اهللا 

 َوَأ« :÷ قومـك، فقـال رسـول اهللا َكُجـِرُا إذ ْخيًّ، ليتني أكون حيـٌعَذَياليتني فيها ج
ْخم  ْبَشنْـَودي، ثـم مل يُنعم، مل يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال ع: ؟ قال»ْمُه َّيِجِرُ

ًا غدا منـه مـرارا ًفيام بلغنا حزن÷  حتى حزن النبي ً فرتةُ الوحيََرتَورقة أن تويف، وف
 منـه نفـسه َيِقْلُ لكي يٍ جبلِ، فكلام أوىف بذروةِ اجلبالِكي يرتدى من رؤوس شواهق

 ُّرَقـَ لـذلك جأشـه، وتُ فيـسكن؛اًّحممد إنك رسول اهللا حقـيا :  فقالتبدى له جربيل
نفسه فريجع، فإذا طالت عليه فرتة الوحي غدا ملثـل ذلـك، فـإذا أوىف بـذروة جبـل 

ِ تـساق الروايـة يف الـصحاح والـسري، هكذا، )4(»ى له جربيل فقال له مثل ذلكَّدَبَت َ ِّ َُ ُ
 : كبرية وكثرية وهي كالتايللكن فيها إشكاالت

                                                           
  .الفزع: والروع بثوب، لفوه: زملوه) 1(
 اجلنون، واهلاجس، واملوت من شـدة الرعـب، ودوام منها: ً عرش قوالي اخلشية عىل اثن معنى يفاختلف) 2(

 من الرعب، وعدم الـصرب عـىل أذى ِكَلَمـاملرض، والعجز عن محل أعباء النبوة، والعجز عن النظر إىل ال
  .1/24فتح الباري . وهُِّريَعُ وأن يقومه، وأن يقتلوه، وأن يفارق الوطن، وأن يكذبوه،

 :يِرْقـَتو.  تعطي الناس ما ال جيدونه عنـد غـريك:ُبِسَْكوت.  من ال يستقل بأمرهبفتح الكاف ُّلَكْالو ،ُُهنْيُِعأي ت )3(
  . مجع نائبة وهي املصيبة، وإضافتها إىل احلق؛ ألهنا تأيت يف حق وباطل:نوائب. تقدم للضيف الطعام والرشاب

  .1/50، والثقات البن حبان 3/23داية والنهاية الب )4(



 )49( 

َ جاز جلربيل أن يروع النبيكيف -1 ِّ   منـه بالعرص واخلنق حتى بلغويقسو عليه÷  َُ
؟ ذلكالداعي لوام هو املربر غري قادرعليها، فوهو ويأمره بالقراءة ثالث مرات اجلهد، 
وهـو » اقـرأ«:  أن قولـهكام يف الثالثة؟ ُهَقَّدَ وصة جربيل يف األوىل والثانيُهْقِّدَصُ مل يوملاذا

 KŸω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ:  يقـولاهللا تعـاىلوث مرات تكليف ملا ال يطاق، ليس بقارئ ثال
ωÎ) $yγyèó™ãρ 4B]أول الوهلة أنه أمر »اقرأ«فهم من ÷ َّكأن النبي :  قال السندي،]286:البقرة 

ٌمبني عىل أنه فهـم األمـر » ما أنا بقارئ«بـ: فاجلواب منه... له بالقراءة نفسها عىل الفور ِّ َُ
علـم  ÷  اجلواب أنه تكليف بام ال يطـاق، فكأنـه حاصلاءة نفسها عىل الفور، وبالقر

  .)1(امتناع التكليف بام ال يطاق بعقله الكامل قبل تقرر ظهور النبوة 
ٌرجع خائفا مرعوبا معارض÷  ما ذكر أنه -2 ً  K4©y›θßϑ≈tƒ Ÿω ô#y‚s? ’ÎoΤÎ) Ÿω : لقوله تعاىلً

ß∃$sƒs† £“t$s! tβθè=y™ößϑø9$#B]قال تعاىل قدو فلامذا خياف سيد األنبياء وخامتهم ؛]10:لنملا :﴿µÛ 
∩⊇∪ !$tΒ $uΖø9t“Ρr& y7ø‹n=tã tβ#u™öà)ø9$# #’s+ô±tFÏ9فليس بالصورة املنقولةًفلو جاز أن خياف قليال! ﴾؟ .  

ُ؛ فال حيتاج لنرصاين يثبت)2(ُأما قصة ذهابه مع خدجية إىل ورقة فهي خمتلقة -3 ِّ  فؤاده، َُ
                                                           

@.هـ1309ط @–. 1/30السندي يف حاشية البخاري  )1( @
  . فضائله-3.  ديانته-2. وفاته-1: ما ورد عن ورقة  مضطرب من نواح عدة )2(

bÛëc@ZbÏëém@Zنظرا لتباين الروايات؛وفاة ورقة مشكلة تارخيية معقدة ً:  
َّ رواية عروة عن عائشة أن ورقة أقر فظاهر ، أن تويف وفرت الوحيُةَقَرَ وْبَْشنَم مل يث]: 3/597[ جاء يف اإلصابة -أ

ا روي عن عروة نفسه أن ورقة كان يمـر ملناقض مهذا :  أقول؛ اهللاُ رسولَدعوَولكنه مات قبل أن ي÷ بنبوته 
 هذا مرسل : يف اإلصابة قال ،]1/195عيون األثر [ا ًانَنَواهللا لئن قتلتموه ألختذنه ح: ببالل وهو يعذب فيقول

َ عذب بعد الدعوة، كـام ً أن بالالومعروف . حتى أسلم بالل اهـُّجيد يدل عىل أن ورقة عاش إىل أن دعا النبي ِّ ُ
 ًّ حيـاُياليتني فيها جذعا، ليتنـي أكـون«: أن هذه الرواية مناقضة للرواية األصل التي هي عن عروة عن عائشة

َارصَ، فكيف ن»ًراَّزَؤُا مً نرصَكُْْرصي أن، لئن أدركنحني خيرجك قومك   ! ؟، ومل ينارصه ورقة وغريهٌ باللُهَ
  . تويف ورقة بن نوفل من البعثةويف السنة الثانية أو الثالثة]: 1/287[ جاء يف تاريخ اخلميس -ب
، والـسرية 3/597اإلصابة : ينظر.  أو بعد تتابع الوحي،السنة الرابعة للمبعثيف  جاء يف اإلمتاع أنه تويف -ج

  .1/287، وتاريخ اخلميس 1/250احللبية 
  .1/122البالذري .مات بمكة بعد البعثة ودفن هبا: يل وقً بالشام نرصانيا، مات وَّتنرص:  قال الكلبي-د
: البعد البعثة فق÷ لقي النبي ، وعاش حتى َّسَى القَعْدُأقام ورقة عىل النرصانية، فكان ي:  عن الواقدي-هـ

= 
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ُ فأقبلـت ختـ-شجرة كبـرية– َةَرُمَله آية، فام آيتك؟ فدعى سو  إاله مل يبعث نبييا حممد إن ًّ األرض خـدا، ُّدَ
ً وألنرصنك نرصا مؤزر، بالقتال ألقاتلن معكَتْرِمُأشهد لئن أ: فقال ورقة  :وعـن الواقـدي . ثم مات.اً

ْ أقبل يريده، حتى إذا كـان ببلـد خلـ بالقتال بعد اهلجرةَرِمُأنه خرج إىل الشام، فلام بلغه أن رسول اهللا قد أ  ٍمَ
  . 1/122البالذري .  قتلوه وأخذوا ما كان معهٍامَذُوج

مل ينشب أن تويف وفرت الـوحي، وبـني مـروره بـبالل وهـو يعـذب بعـد : (ال بد من مالحظة املفارقة الزمنية بني
والتبـاين ) البعثة أربع عرشة سنة من  أي بعد قرابة؛الدعوة، وبني السنة الرابعة للبعثة، وبني إقباله بعد اهلجرة

  . بل يف املعلومات والعنارص فقط؛ فالتباين ليس يف الزيادة والنقصان؛)مكة والشام(حول املكان 
 لرتمجـة يـسرية ٌ فمراجعـة؛نفس الدرجة والقوة يف حقيقة دينه وموقعه من اإلسـالمب االختالف :ديانته: ًثانيا

  : حياته شديد يفٍتكشف عن اضطراب- وغريهام 1/250لبية، والسرية احل3/597ورقة يف اإلصابة
 ْمُهُّلُذكره الطربي، والبغوي، وابن قانع، وابن السكن، يف الصحابة، وأورد ك:   قوله3/597  جاء يف اإلصابة-أ

  .فيه نظر- الصحبة له ُوإثبات: ا، قال ابن حجرًا  ضعيفًيثِدَ حِ الضعفاءِدَحَ أٍِرافَسُ بن مٍحْوَمن طريق ر
  . أسلم ورقة إن:قالمن ال أعرف : 63/4 تاريخ دمشق  قال ابن عساكر-ب
  .اً، فلم يكن مسلمِونُجَوهو آخر من مات يف الفرتة ودفن باحل:  قال سبط بن اجلوزي-ج
ً أيضا عن حممد بن عائذ يف املغازي عن طريق عثامن بن عطاء عن أبيه عن عكرمة 3/597  جاء يف اإلصابة-د

  .اهـ. كذا قال، لكن عثامن ضعيف. ت ورقة عىل نرصانيتهما: عن ابن عباس
  .1/122 البالذري . رواية عن الواقدي أنه مات عىل نرصانيته-هـ
  :  ال يقل التخبط يف فضائله عام سبق؛ و هذا بيانه:فضائله: ًثالثا
. »ِينَقَّدَصـَ يب وَنَ بيض من حرير؛ ألنه آمٌ وعليه ثيابَّسَ ذلك القُتْيَأَلقد ر«: ÷ عن رشحبيل عن النبي -أ

  .3/597  وينظر اإلصابة.عوهذا منقط: 2/158  يف دالئل النبوةقال البيهقي
 ِ لو كان من أهل النـارُهُبَسْا أحًيضِا بً عليه ثيابُه فرأيتُقد رأيت: ÷ النبي قال : قالت عن عروة، عن عائشة-ب

 الرتمـذي  وعلـق عليـه،2288 رقـم 4/54رواه الرتمـذي . .3/598اإلصابة . ٌيضِ بٌابَِيمل يكن عليه ث
 فلو ؛ و هبذا يظهر الوضع؛هذا حديث غريب، وعثامن بن عبدالرمحن  ليس عند أهل احلديث بقوي: بقوله
 وهـذا يعـارض ؛وأحسبه لو كان من أهل النار مل يكن عليه ثياب بـيض:  مل يقل فيهه وصدق بالنبيأدرك 

رسـول اهللا أنـه املـصدق بًّة جدا؛ ألهنا تنبئ عن ورقة وينازع حديث رشحبيل املتقدم، ولغة احلديث غريب
  . ظن أنه قد يكون من أهل النار، و يف مصريه ٌ وهنا شك،اًمسبق

 ُ أين رأيـتَهل علمت«:  ورقة، فبلغ النبي فقالُ الرجلَّسب ف؛ً لورقة رجالٌ أخَّابَس:  عن عروة عن أبيه قال-ج
  .2/609املستدرك و، 3/598حلديث مرسل اإلصابة او.  فنهى عن سبه؛»؟ أو جنتنيً جنةَةَقَرَِول

أمـا   سوى الروايتني اللتني سـنذكرهام، عىل عروة بن الزبري، والزهري،ات كلهامدار الرواي :من حيث السند
  :عروة فمجروح باآليت

ا لـه، ً فيحكمون بام قال، واعرتف البن عمـر بـذلك مـستفتي؛ كان عروة يقول بغري احلق لدى أئمة اجلور -1
  .8/165سنن البيهقي . ًنفاقا هذا ُّدُعَأما نحن فكنا ن: قال له ابن عمرف

= 



 )51( 

                                                           
ُشـهدت جملـس املدينـة فـإذا :  انحرافه عن عيل؛ فقد روى جرير بن عبداحلميد عن حممد بن شـيبة، قـال-2

يـا ما أنت أ: قال إليهام وفبلغ ذلك السجاد فجاءًّالزهري وعروة بن الزبري جالسان يذكران عليا فناال منه، 
َّ أليب عىل أبيك، وأما أنت يا زهري فلو كنت بمكة ألريتك كـن أبيـك َمِكُحَعروة فإن أيب حاكم أباك، ف ُ–

   .395، والغارات للثقفي ص 4/102 رشح هنج البالغة البن أيب احلديد .-ًكان حدادا
؛ فقد روي أنه كان أحد هو يف غاية السقوط: وإن كان ثقة عند املحدثني، إال أن املؤيد باهللا قال-وأما الزهري

ًحراس خشبة زيد بن عيل، وكان مالزما لسالطني بني أمية، ومتزييـا هلـم بـزي جنـدهم، والغالـب عنـد  ِّ ً ِ
  :الزيدية أن الزهري ليس بثقة، وال ينبغي التساهل يف روايته؛ ألسباب نذكر منها عىل سبيل اإلجياز

وإن كان قد سمع ممن هـو -ثبت له سامع عن عروة ال ي: قال ابن حجر، سامع الزهري عن عروة غري ثابت -1
هتـذيب التهـذيب .  واتفاقهم عىل اليشء يكون حجة؛غري أن أهل احلديث قد اتفقوا عىل ذلك-أكرب منه، 

  . رواية من مل يسمع، ناهيك عن أن تكون حجةَلَبْقُب أن تي من الغر:لوقن؛ 6585 رقم 9/388
وصـفه الـشافعي، :  وقـال45يف كتابـه طبقـات املدلـسني ص التدليس واإلرسال؛ فقد ذكره ابن حجـر -2

مراسـيل الزهـري : 5/388بالتدليس، وقال الـذهبي يف سـري أعـالم النـبالء-والدارقطني، وغري واحد 
كاملعضل؛ ألنه يكون قد سقط منه اثنان، وال يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحايب فقـط؛ لـو كـان عنـده 

  .صحايب ألوضحه وملا عجز عن وصله
ً بـسنده إىل الزهـري كالمـا، 325، 55/322روى ابن عساكر تاريخ دمشق:  خمالطته الظلمة من بني أمية-3

 وتـويف عبـدامللك بـن: إىل أن قال... ، وحكى قصة وفادته عىل عبدامللك بن مروان...ُنشأت وأنا غالم: وفيه
 بن عبـدالعزيز، ويزيـد بـن مراون فلزمت الوليد بن عبدامللك حتى تويف، ثم سليامن بن عبدامللك، وعمر

ُعبدامللك، ثم لزمت هشام بن عبدامللك، فصريه هشام مع ولده يعلمهم ويفقههم ََ َّ  يف سـري نقل الـذهبي. َ
  . لوال أنه أفسد نفسه بصحبة امللوك! أي رجل هو:  عن مكحول قوله يف الزهري-5/339أعالم النبالء 

  :أما الروايتان عن غري عروة فهام كالتايل

أخربنا أبو احلسن عيل بن أمحـد بـن عبـدان، أنبأنـا أمحـد بـن عبيـد :  قال7/51ج البيهقي يف السنن  أخر-1
 الصفار، حدثنا عبيد بن رشيك، حدثنا حييى بن كبري، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن حممد بـن

َالنعامن بن بشري األنصاري كان يسكن دمشق أخربه أن امللك جاء إىل رسول َ َ ُ َ َ ْ :  قـال»اقـرأ«: فقـال÷  اهللا َ
، فعاد إىل مثـل »ما أنا بقارئ: اقرأ، فقلت«: ، ثم عاد إىل مثل ذلك، ثم أرسلني فقال»ما أنا بقارئ: فقلت«

فرجـع : قال حممد بن النعامن» اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق«: ذلك، ثم أرسلني فقال
إىل ÷ فرجـع النبـي : قالـت عائـشة:  بن الزبري يقـولفسمعت عروة: قال ابن شهاب. رسول اهللا بذلك

ِزملوين زملوين«: خدجية يرجف فؤاده، فقال ُِ ُِّ َِّ َفزمل، فلام رسي عنه قـال» َ ِّ ُ َِّ ُ إلـخ، وهـذا الـسند ... خلدجيـة: َ
ٌّمنقطع؛ حيث إن حممد بن النعامن بن بشري تابعي ِ ِ ، ولـيس يف هـذه 9659 رقـم 26/577هتذيب الكامل . َ

ٌن هذه الطريق ذكر ملا جرى بني الرسول وخدجية وورقةالرواية م ْ ِ.  
َ أن حممد بن عائذ أخرج يف املغازي من طريق عـثامن بـن - يف ترمجة ورقة3/598 ذكر ابن حجر يف اإلصابة -2 َ
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 ،]32:الفرقانK|MÎm7s[ãΖÏ9 ⎯ÏµÎ/ x8yŠ#xσèùB]: ،قال تعاىلفؤادههبدايته وتثبيت  كفيل سبحانه اهللاف
≅Kö: وقال تعاىل è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ Èd, pt ø:$$ Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

“ Y‰èδ uρ 2” t ô± ç0 uρ t⎦⎫ Ïϑ Î=ó¡ ßϑ ù=Ï9B]أكثر معرفة باهللا اًّ يعقل أن نرصانيوهل ،]102:النحل 
 َ ويرتابالنبي َّكُشَ أن يجاز وإن! من صفي اهللا ورسوله وخاتم أنبيائه؟ نعوذ باهللا

 مل يعرف ÷ أن النبي ُسوغ يوهل ،فأوىل أن يرتاب غريهمع معاينته ملا يأتيه من ربه، 
وذهاب خدجية  K$pκš‰r'̄≈tƒ ãÏoO£‰ßϑø9$#B : إال بعد نزول من اهللا قرآنُأن الذي أنزل عليه هو

 ‘§/Kz⎯tΒ#u™ ãΑθß™§9$# !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯ÏµÎn: مع أن اهللا سبحانه يقول  !إىل ورقة؟به 
tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ 4 <≅ä. z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ⎯ÏµÏFs3Í×̄≈n=tΒuρ ⎯ÏµÎ7çFä.uρ ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ 

⎯Ï&Î#ß™•‘ 4 (#θä9$s%uρ $uΖ÷èÏϑy™ $oΨ÷èsÛr&uρ ( y7tΡ#tøäî $oΨ−/u‘ šø‹s9Î)uρ çÅÁyϑø9$#B] فاإليامن ؛ ]285:البقرة
  .الذي حكاه اهللا عن نبيه خيالف الشك واالرتياب الذي حتكيه الروايات

ُأجزم أن  -4 ِ ْ  أن تعـرفًرا بـدون تـردد؛ ألهنـا ْوَخدجية رضوان اهللا عليها آمنت فَ
بعـد الـوحي قبل نزول الوحي، فكيف هبـا من  يف صورة إنسان ٍكَلَ مِزوجها بمثابة

ُوهي تشاهد نور النبوة، وجامل احلق وجالله، أفتذهب إىل نرصاين وتكذب زوجهـا  َ َِ
                                                           

قصة ابتداء الوحي، ومنها قصة خدجية مع ورقـة -عطاء اخلراساين، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس 
َّلئن كان هو، ثم أظهر دعاءه وأنـا حـي ألبلـني اهللاَ مـن نفـيس يف طاعـة : ، ويف آخرهابنحو حديث عائشة َ ِ ْ ُ ٌّ

ِرسوله وحسن مؤازرته، فامت ورقة عىل نرصانيته؛ ْ ُ ِ لكـن عـثامن ضـعيف؛ :  عليها ابن حجر بقولـه وعلقِ
طريقة؛ ملا احتـوت فظهر أنه ال يمكن االعتامد عىل أي من الروايات الثالث يف إثبات ابتداء الوحي هبذه ال

  .عليه من ضعف السند مع ما يف متوهنا من إشكاالت
 يف شـأنورقـة قول  ملعرفة الوحي مدارها عىل عروة بن الزبري، وكذلك ًةي هادً التي تطرح ورقة مرجعيةإن الرواية
انية التي هي  كان ورقة نرصانيا فلامذا يكتب اإلنجيل بالعربوإذا .فضائل ورقة كلها ترجع إىل عروة كذا بالل، و

 هـذا قـر ال يل العقـإنوكان من الالزم أن يكتب باخلط اإلسطرنلجي الذي اختـذه النـصارى؛ ! خط اليهود؟
وجوابـه أن هتـرع لورقـة تـسأله ÷ رسـول اهللا لن خدجية حفزهـا حبهـا أ فلو سلمنا بوجوده والدور لورقة، 

َعرف نبوته عن طريق نرصاين@÷ًحممدا يقولوا إن املسترشقني لبثاء فتح ثغرة خلتالرواية ف-اإلجيايب  َ َ.  
ً أرجح أن ورقة ال وجود له يف تأريخ قريش؛ بل يريد به عروة فخرا موهوما ال أساس له-واهللا أعلم-لكني ً َ ََ َ َ ُ ِّ ُ.  
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  .هذا حمال حمال! ؟÷النبي 
ًحاول أن يـرتدى مـرار@÷ من أن النبي َرِكُ ما ذأما -5 ا لـوال أن جربيـل منعـه، َّ

ِوذلك بعد موت ورقة، وفتور الوحي  ُ َو زور، وكـذب  أريـد بـه تكميـل ٌفبهتـان، –ُ ِ ُ ٌ ِ َ ٌ
ًّالدور الذي رسم لورقة؛ فلو كـان حيـا لقيـل َ إن الـذي منعـه مـن الـرتدي ورقـة : ُِ

ًاستمع لورقة أكثر من جربيـل الـذي مل يـستمع إليـه أوال÷ إن النبي : وسيقولون ؛ َّ
ُ ذهـب تأديـب اهللا أيـن! ِّفكرر حماولة الرتدي، سـبحانك اللهـم هـذا هبتـان عظـيم

ُطفاؤه لرسوله وحفظه و عنايته بنبيه؟ واص ِ العصمة من ارتكـاب خطيئـة قتـل وأينُ ِ
ًنفسه التي هي أطهر نفس اختارها اهللا ختام   ا هلداية البرش؟ٍُ

ØéÊ]†‰cá]Î]æêuçÖ]ìÊ $@ßÖ^e÷: 
 الـوحي بـني ثـالث سـنوات، وسـنتني ونـصف، ِرُّخَأَ األقوال يف مدة تاختلفت 

 يف ÷ بـه َنِرُ إن إرسافيـل قـ:وقيل ،)1(غري ذلك: وقيل وستة أشهر، ونصف شهر،
بواسـطته  بـه جربيـل وَنِرُ الوحي قوبعد ،)2( به قبل الوحيَنِرُ ق:وقيل ،فرتة الوحي
امنـه وال ِّلَعُا به منذ السابعة من عمره إىل التاسعة عرشة يَنِرُ أهنام قوروي ،نزل القرآن

  .)3(، واهللا أعلميراهام
Ãe^jiæêuçÖ]ìçÂäV   

 ُكَلـَفـإذا امل  بـرصيُا من السامء، فرفعـتً صوتُ أنا أميش إذ سمعتامبين: ÷ قال
 فرجعـت ؛ُهنْـِ مُتْبـِعُرَ ف؛ عىل كريس بني السامء واألرضٌ جالسَاءَرِِحالذي جاءين ب

                                                           
  .1/163 والسرية لدحالن هبامش السرية احللبية ،1/36فتح الباري  )1(
  .137صابيح أليب العباس ص ، وامل80وابتسام الربق . 1/244السرية احللبية  )2(
لقـد : F@عن أمـري املـؤمنني عـيل) 190( خطبة رقم 469 يف هنج البالغة ص وجاء، 80ابتسام الربق  )3(

ِمن لدن أن كان فطيما أعظم ملك من مالئكته، يسلك به طريقة املكارم، وحماسن أخـالق ÷ قرن اهللا به  َ ً ْ َ ُ
  .العامل ليله وهناره
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$ ﴿:زملـوين زملـوين، فـأنزل اهللا تعـاىل: فقلت pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ 
÷ Éi9 s3 sù ∩⊂∪ y7 t/$ u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_ ”9 $# uρ ö àf ÷δ $$ sù﴾]ــابعُ فحمــي الــوحي،]5-1:املــدثر .  وتت

  .)1( األصنام:والرجز
êuçÖ]íË‘V  

 ِسَرَ اجلـِةَلَصْلـَا يـأتيني مثـل صًأحيان«: ÷ كيف يأتيك الوحي؟ فقال ÷ َلِئُس
َّيلَ عُهُّدَشَأ وهو ً رجـال ُكَلـَا يتمثل يل املً ما قال، وأحيان عنهُتْيَعَ عني وقد وُمِصْفَيَ ف؛َ

ولقـد رأيتـه ينـزل عليـه الـوحي يف اليـوم : قالت عائشة ،» ما يقولْيِعَأَفيكلمني ف
  .)2(اًقَرَ عُدَّصَفَتَيَ وإن جبينه لُهنَْ عُمِصْفَيَالشديد الربد ف
 َفْلَ أ24  نزل عليهوأنه، )3(ِِّيبْلَ الكَةَيْحِ أن جربيل كان يأيت يف صورة دواملروي

 مرة، 42 مرة، وإبراهيم 50 مرات، ونوح 4دريس إ مرة، و12، وعىل آدم ٍةَّرَم
                                                           

سـبب نـزول املـدثر يف املـصابيح الـساطعة : انظـر، و1/143 ومـسلم ،4671 ورقـم 4البخاري رقم ) 1(
 دار يفا ًأن الوليـد بـن املغـرية املخزومـي لعنـه اهللا مجـع قريـش÷  رسول اهللا ِرُّثَدَ تُبَبَوس:  قال1/335

ال  عليكم وتأيت بلدكم، فـُدِفَيا معرش قريش إن هذا اإلنسان قد ادعى ما ادعى، والعرب ت: الندوة، ثم قال
ِمجَأَوا وُرِوَتْاشَا آخر، فًا، ويسأل آخر فيقول له شيئًكم فيقول شيئَيزال السائل يسأل عنه بعض وا له أمـركم ُعْ

ِ واحدا، فام تقولون إًوكلمتكم حتى يكون قولكم فيه قوال  جمنون، فعبس يف وجهه، ثم :فقال بعضهم؟ ُهَّنً
: ً يف وجهـه أيـضا، وقـالَبَّطَقَ ف؛شاعر: ضهمفقال بعليس هذا بقول، وليس هو وأبيكم بمجنون، : قال

وال بكـاهن، لـيس : قـال. كـاهن: فقالواليس هذا بشاعر، قد سمعنا الشعر وقلناه فليس هذا عىل جمراه، 
ًال ْعـِيفعل ف: وما الساحر؟ وما يعمل؟ فقالوا: فقال هلم،  ساحر:فقال بعضهمى عىل العرب الكاهن، َبْغَي
َجه، وحي به بني املرء وزوُقِّرَفُي ُببُ ًهذا إذا، قـد واهللا يفعـل حممـد ذلـك، :  احلبيب، فقالُضِّغَبُيَ، وَضَغْبُ املِّ
ِمجَأَف  إال F مـنهم رسـول اهللا ٌ قريش من دار الندوة، فلم يلق أحدْوا كلمتكم عىل أنه ساحر، فخرجتُعْ

من شدة الغم ومـا فخرج حتى أتى منزله فطرح نفسه، وتدثر بلحافه ÷  فاشتد ذلك عليه ؛يا ساحر: قال
$﴿: نزل به لقوهلم من اهلـم، فـأنزل اهللا تبـارك وتعـاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3 sù ∩⊂∪ y7 t/$ u‹ ÏO uρ 

ö Îdγ sÜ sù ∩⊆∪  ،الراجح عنديوهو﴾، وهذا منسجم مع سياق السورة بالفعل .  
  . 1/421السرية البن كثري و ،الفضائل كتاب 2333 ومسلم رقم ،2البخاري رقم ) 2(
ُأسلم قديما قبل بدر، ومل يشهدها، وشهد أ اخلزرجي،)3( َدا ومـا بعـدها، وبُحً  معاويـة، وكـان زمـن إىل َيِقـً

  .251-4/249طبقات ال، و130ح واملصابي ،2/45االستيعاب ،إىل قيرص ÷  رسول اهللاِ أرسله،ًمجيال
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 يكرره بعد ًةَّدِ يعاين من التنزيل شوكان، )1( مرات10 مرة، وعيسى 400وموسى 
Ÿω õ8 ﴿: فأنزل اهللا عليه؛ منهَتَّلَفَتَ أن يَةَيْشَجربيل خ Ìh pt éB ⎯ ÏµÎ/ y7 tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅ yf ÷è tG Ï9 ÿ⎯ Ïµ Î/ ∩⊇∉∪ 

¨β Î) $uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u™ ö è% uρ ∩⊇∠∪ # sŒ Î* sù çµ≈tΡ ù& t s% ôì Î7 ¨? $$sù … çµ tΡ# u™ö è% ∩⊇∇∪ §Ν èO ¨β Î) $uΖ øŠ n= tã 
… çµ tΡ$ uŠ t/﴾]َّأي إن علينا مجعه يف صدرك، فإذا قرأناه بواسطة جربيل  ؛]19-16:القيامة

ُأي قراءته، ثم إن علينا أن نبني ما يشكل-فاتبع قرآنه  ِ ْ ُ فكان يسمع  ؛ أو يلتبس عليكَّ
َروي ،)2( يف صدرهُرَنقُبعد ذلك من جربيل وكأنام ي ِ  يف ÷ى له َّدَبَ أن جربيل تُ

:  لكُ، ويقولَمَالَّ السَكُئِرْقُ ي اهللاََِّن إُيا حممد: أحسن صورة، وأطيب رائحة فقال
 ِهِلْجِِراهللا، ثم رضب ب َِّال إَهَِلإ َ الِلْوَ قَِىل إْمُهُعْادَ ف؛ِسْنِاإلَ وِّنِ إىل اجلِويلُسَ رَتْنَأ

ْفنَبعت َاألرض َ َ  ماء فتوضأ منها جربيل، ثم أمره أن يتوضأ، وقام جربيل يصيل، ُ عنيَ
إىل السامء، ورجع رسول اهللا  َجَرَ ثم ع، فعلمه الوضوء والصالة؛ معهَِّيلَصُوأمره أن ي

  .)3( اهللاَِك يا رسول عليُالمَّالس: ال يمر بحجر وال مدر وال شجر إال وهو يقول
ìø’Ö]š†Ê)4(V 

ِ كـذلك، وأمتهـا يف احلـرضِرَفَّا يف الـسَهـَّرَقَا ركعتـني، ثـم إن اهللا أَهِضْرَ فُلَّوَكان أ َ 
ْ ابن إسحاق أن الصالة حـني فرضـت روى،  كانت بالصباح والعيش:وقيل ،)5(أربعا َ ِ ُ

                                                           
وغالبهـا مـن صـفات  ،اً نوعـ46كان يأتيه عىل إنه : عنه1/112نية املواهب اللد و1/20 يف فتح الباري )1(

  .حامل الوحي
الـسرية البـن و ،1/29، والفتح 1/197 والطبقات ،يسري بترصف 4644، ورقم 5 رقم 1/7البخاري )2(

  .6/467 والدر املنثور ،14/20/232الطربي و ،1/425كثري 
  . السرية النبوية128 وتأريخ االسالم ،1/405ن كثري  والسري ة الب،224السرية احللبية بام يقاربه ص) 3(
ُ متى فرضت الصالة؟ اختلف) 4( ِ َ ِ قبـل ذلـك، وهـو الـصحيح؛ :   من قالومنهمليلة اإلرساء، :  من قالفمنهمُ

ِّ قبل اهلجرة بستة  أشهر عـىل روايـة الـسدي، :وقيل كان قبل اهلجرة بسنة يف رواية ابن عباس، اإلرساءألن  ِّ ُّ
 وكـان الواقـدي، ذكره. ًشهرا18 من املبعث  قبل اهلجرة بـ12 شهر رمضان يف السنة 17ة السبت  ليل:وقيل
  .73ص )  خ( جالء األبصار  للحاكم اجلشمي :ينظر.  ذلك أخبار مجةويفيصيل قبل ذلك بمدة كبرية، ÷ 

  .2/398السبل :  وينظر يف فرض الصالة،1/112املواهب اللدنية  )5(
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ِأتاه جربيل وهو بـأعىل مكـة فهمـز لـه بعقبـ@÷عىل رسول اهللا  ِِ ِه يف ناحيـة الـوادي؛ َ
ينظر إليه ؛ لرييه كيف الطهور ÷  ورسول اهللا $ْفانفجرت منه عني، فتوضأ جربيل 

كام رأى جربيل توضأ، ثم قام به جربيـل فـصىل بـه،  ÷ للصالة، ثم توضأ رسول اهللا 
خدجية فتوضـأ هلـا؛ ÷ ، فجاء رسول اهللا $بصالته، ثم انرصف جربيل ÷ وصىل 

َلريهيا كيف الطهور َ ، ÷ للصالة، كام أراه جربيل، فتوضأت كام توضأ هلـا رسـول اهللا ُِ
َّثم صىل هبا رسول اهللا  ْكام صىل به جربيل، فصلت بصالته÷ َ َّ َ ََ   .]1/261ابن هشام [َّ

ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V< <

 مـن ،، بل عىل أكرم عريبٍوهُبْشَ مٍماضذي مل ينزل الوحي عىل رجل مغمور،  -1
 بطهارة السلوك، ونقـاء الـرسيرة، وكأنـه َزَّمانة، ومتي بالصدق واألَفِرُأكرم قبيلة، ع

 لـه ْتَدِصُ، وال رٍةَّلَ له عىل زَِرثُ، وال عٌَةبْذَ عليه كَْتبِّرُ يميش عىل األرض، ما جٌكَلَم
ِ اجلسامِاتَّمِهُ املُالَجِ رُارَتُ وهكذا ْخي؛ٌةَوْفَه َ ِ.  

  فلو ؛اًرْعِرأ وال يكتب وال يقول شا ال يقًّيِّمُ أ÷ أن بقي النبي  اهللاِِةَمْكِ حْنِ م- 2
إن القرآن من : َونُابَتْرُ لقال امل-ٍةَبَهْذُ مٍاتَقَّلَعُكان ذا ثقافة عالية، وصاحب م

$ ﴿: لكنه كام قال تعاىل،إبداعه tΒ uρ |MΖ ä. (#θè=÷F s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒrB 
š ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s? ö‘̂ω šχθ è=ÏÜ ö6 ßϑø9 $﴿ ،]48:العنكبوت[﴾#$ tΒ uρ çµ≈ oΨ ôϑ ¯=tæ t ÷è Ïe±9 $# $ tΒ uρ © Èö t7 .⊥ tƒ 

ÿ… ã& s! 4 ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö ø. ÏŒ ×β# u™ ö è% uρ ×⎦⎫ Î7 •Β﴾]يريقال البوص ،]69:يس:  
ـــ ـــالعلم يف األم ـــاك ب ِّكف ُ ِ ْ ِْ ِ َ َ ـــزة َ ًي معج َ ِ ْ ُ ــــة والت  ِّ َّيف اجلاهلي ْ َ َِّ ِ ِ ــــتمَ ــــب يف الي ِأدي ُ ُ ْْ ِ ِ 

ã﴿:  قال تعاىل-3 öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9  مزايـا ومـن، ]185:البقرة[﴾#$
  :، و نذكر هنا ما يتسنى لنا شهر اجلهاد األصغر واألكرب أنههذا الشهر

  .أنزل اهللا فيه مجيع الكتب املنزلة عىل أنبيائه، وأنزل القرآن يف ليلة القدر منه -أ
  . القدر منهليلة بالرسالة يف ÷ا ً أكرم اهللا حممد-ب
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 مدرسة يرتبى فيها الصائم عىل طهارة الـنفس، ُ والصوم؛ِ اهللا بالصومه اختص-ج
املأكـل، واملـرشب، :  أمهـات الـشهواتِكْرَوعفة الضمري، والصرب، واألمانـة، وتـ

 وإذا جـاع الـصائم أو ،أقـدرِوالعادات الـضارة  ِ السيئاتِكْرَواملنكح؛ ليكون عىل ت
ِعطش فلعله حي   . هلم يد املساعدةُّدُمَيَع ف باجلياُّسُ

 ُرْجـَ معركـة بـدر الكـربى فوهـي املعارك اإلسـالمية ُّأهم منه 17 يف ْتَعَقَو -د
  . منه10 مكة املكرمة يف ÷ اهللا عىل نبيه َوفتح ،اإلسالم
 أما سـبب  بنص القرآن؛ يف شهر رمضان ليلة القدر وهي خري من ألف شهر-هـ

َ رجال من بني إرسائيل ل ذكر أن رسول اهللاأنفهو ختصيص هذه املدة   السالح يف َِسبً
وا ُطْعُأَ فـْ، وتقارصت إليهم أعامهلم؛ فعجب املؤمنون من ذلك؛سبيل اهللا ألف شهر

  .، واهللا أعلم بصحة ذلك)1( هي خري من مدة ذلك الغازي التيليلة القدر
 ؛عابـد حتـى يعبـد اهللا ألـف شـهر:  إن الرجل فيام مىض ما كان يقـال لـه:وقيل

؛ )2(ِادَّبـُا عابدين مـن أولئـك العْوَّمَسُ بأن يَّقَا كانوا أحَهْوَيْحَ أِْنوا ليلة القدر، إُطْعُأَف
َ بن أيب سلمى زهريقال ،وألن األلف شهر تزيد عىل ثامنني سنة وهو عمر طويل ُْ:  

ــ ــاةَ تكــاليفُتْمِئَس ــِ احلي ــَ يْنَ وم ـــني حـــ  ْشِع ـــْوَثامن َال ال أب ـــً ـــ كَا ل  ِمَأْسَي

 ù&tø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z⎯≈|¡ΣM}$# ô⎯ÏΒ﴿: الكريامت ُهذه اآليات ِتَهََّب ن-4
@,n=tã ∩⊄∪ ù&tø%$# y7š/u‘uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ “Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s)ø9$$Î/ ∩⊆∪ zΟ̄=tæ z⎯≈|¡ΣM}$# $tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ﴾- ـــــىل ع

ْاملكانة التي ينبغي أن حت  ِمْلـِ السورة عىل خفايا عُاشتامل و؛ة املسلمة يف ميدان الثقافةا األمَهَّلَتَ
ً سباقة يف جمال÷  أن تكون أمة حممدإىل وجوبٌإشارة  -األجنة َّ   .نحوها و البحوث الطبيةَ

$﴿:  هبذه اآليات البديعة÷النبي إىل  جربيل نزول يف -5 pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% 
ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3 sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_ ”9 $# uρ ö àf ÷δ$$ sù ∩∈∪ Ÿω uρ ⎯ ãΨ ôϑ s? 

                                                           
  .6/469، وتفسري البغوي 20/89تفسري القرطبي ، و4/780الكشاف ) 1(
  .10/409، وجممع البيان للطربيس 4/530، وتفسري ابن كثري 4/780، والكشاف 20/89تفسري القرطبي ) 2(
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ç ÏY õ3 tG ó¡ n@﴾- ٌّرس كأن جربيل يقدم البطاقة الشخصية ملحمد ف ، من أرسار هذا الدينِ
 احلضارة، ُاةنَُ القراءة، وبُةَّمُأنتم أ:  وأمته يف سورة العلق واملدثر، مكتوب عليها÷

َ الطب، ومحُوعلامء ، وأنتم أهل العزيمة الفوالذية،  الدعوة، وأنتم البيئة الطاهرةُةَلَ
َّإنواإلرادة احلديدية؛   ِعجبي ِ َ y7﴿:  ال يكاد ينقيض حني أقرأَ t/$ u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù ﴾بعد :

﴿óΟ è% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3 sù﴾َلْبَ وق :﴿t“ ô_ ”9 $# uρ ö àf ÷δ$$ sù﴾؛ األصنامِكُرْ أي ات 
، فال نعم! ا يف االهتامم بالنظافة واملظهر األنيق إىل هذا املستوى؟نَ دينَُغََل أب:ُءلاوأتس
 اجلسم والعقل، َ صحيح،اً أنيق،اً بمن يقود العامل إىل اهللا إال أن يكون نظيفُرُدَْجي

 أن يذهبوا إىل من ِّلُّ ألستحيي حلاميل البلهارسيا والسإينَطاهر الظاهر والباطن، 
 أما كان ؛ضارة، والراكبني صهوة التقدم، لدعوهتم إىل اإلسالمبيدهم مقود احل

 ،يِرْزُ والتخلف امل،ى من مرض التأخر املزمنَفْشُنسرت عوراتنا حتى ناألجدر بنا أن 
  .مع احرتامي للمخلصني الربرة - !؟ اإلسالم يدعو لنفسه بنفسهوندع
َّمهي÷ قد كان النبي -6 َ ْ للوحي؛ إذ قـرن اهللا بـه مـن كـرًأُ ْام مالئكتـه مـن يعلمـه ِ َ

َمكارم األخالق، وقد عرب عن ذلك  َّ ِأدبني ريب فأحسن تـأديبي«: بقوله÷ َ ِ ِْ ََ َ ْ ِّ ََّ ََ َ ؛ فجـاءه »َ
، ٌّ روحـيٌ املسترشقني بأنه صـفاءُ بعضُجِّوَرُوليس كام ي - باحلق املبني كضوء الصباح

 ُهَفَصـَ وو÷مـد  قارب االعـرتاف بنبـوة حمْوإن - وبعضهم النهاية يف التأمل، ُوبلوغ
 - إن مل تتصل بـالوحي- هذه الصفاتَّنِكَل - والعظمة ، والدهاء،ِةَكنُْ واحل،بالعبقرية
 مـن ُاءَشَ يـْنَ هبـا مـ اهللاُُّصَ يشء آخر فوق مستوى البـرش ُخيـُ إنسانية، والنبوةٌصفات
 ِني آيـات الناسـبَةَيـِْر أن يـدحض فشاء اهللا وقد،  عنهُغِّلَبُ فيتحدث باسم اهللا وي؛عباده

 مـن األدلـة ِاته الباهراتيوة الصفاء الروحي بام أودع يف آْر ُِالوحي إىل التأمل وبلوغ ذ
، ويتحـدى ِ القلـمِ رايـةِعْفـَ، ورِ بـالقراءةُرَمْؤُ يُّيُِّم هو األفها ؛القاطعة أنه من عند اهللا

  مثلـهْنِ مـٍورةوا بسُأتَ يْ من اجلن واإلنس أنُ، ويطلبِ البيانَ وأربابَ والشعراءَاخلطباء
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ُأيقدر ؛اً وما يزال التحدي قائم- اجلميعُزِجْعَوي- ِ ْ َ  ثـم يتحـدث )1(هذا؟كل  عىل ٌ حممدَ
 اخلاليـا لتنقـسم إىل ِرُ، وتكـاثِةنـَِّ يف علـم األجِةَّيَوُّ وهو حديث عن عامل الن؛عن العلق

إىل مكونـات العظـام،  عنارص أساسية تتكون منها األنـسجة التـي تتـشكل بـدورها
ِالعلق مصطلح َّإن! ؛ سبحان اهللالتجاويف، والعصب، واللحم، والعروقو َ ْ ملَ  ُهْفـِرْعَ يَ
ُاملَالع  ؛اً عىل وجه الدقة إال عند ظهور التصوير املتحرك يف بـدايات هـذا القـرن تقريبـَ
ُبكرُ هذا االكتشاف امل÷من أين ملحمد ف ِّ  يف املجتمع البدوي؟ لوال أنـه كـالم الـذي َ
 ™óΟÎγƒÎã∴y™ $uΖÏF≈tƒ#u﴿ :  وصدق اهللا القائل!مرت املربعيِّلِ احليوانات املنوية يف املَوفلُ أَعَدْوَأ

’Îû É−$sùFψ$# þ’Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡr& 4©®Lym t⎦̈⎫t7oKtƒ öΝßγs9 çµ̄Ρr& ‘,ptø:$# 3 ﴾]53:فصلت[.  
Ùç‰†Ö]ì†‰_÷cæí«‚}Ýø‰^V 

َبر  ؛ وإيامهنا املطلق بـه، التفافها حوله يف÷ العظيم واحلميم ألرسة النبي ُرْوَّ الدَزَ
: ا هبا، وهي تقول لزوجها الـصادقً إعجابِ الزمانَقنُُي عِوْلَ ت^ السيدة خدجية فهذه

، َمِحِّ الـرُلِصَتـ:  له خصال اخلري التي يفعلهاْتَدَّدَعَو-ا ًَدبَ أ اهللاَُكَيِزُ ْخيْنَ لاهللاَِ وَّالَك
َ احلُقُدْصَتو َ احلـِبِائـَوَ نَىلَ عـُنيِعـُتو، َّلَ الكُلِمَْحتو، َومُدْعَمْ الُبِسْكُتو، َيثِدْ ، )2(ِّقْ
ُمتَو َاهنَيمِ إًةنَِلْعُا مَهَدَ يُّدَ  زوجهـا ِقْدِصـَ وِ وأمانـةِ بنزاهـةٍةَّ تامٍ ومعرفة،ٍةَاعنََقَ و،ٍةَِقِثا بَ

 إىل ْمِهِّلُ كِ الناسِقْبَِس بْ فظفرت؛ ذرة فيه تشهد له بأنه أصدق بني آدمُّلُكَف ؛÷النبي 
ْومن ؛اإلسالم :  هـي التـي قالـتأليـست !؟ هبذا الرشف واملجد من خدجيـةُرَدْجَ أََ

 هـذه َّيِبـَ نَ بيـده إين ألرجـو أن تكـونَ خدجيـةُالذي نفسَوَ، فْتُبـْ واثِّمَ عَْنباَ يِْْرشبَأ
                                                           

ِ هبرين كتابان يف إثبات وتثبيت النبوة لعلمني من أعالم العلم الشوامخ؛ قد) 1( َ َ َ  لإلمـام املؤيـد بـاهللا فاإلثباتِ
 لقايض القضاة عبداجلبار املعتزيل، مع بعض التحفظـات عـىل والتثبيت اهلاروين الزيدي، أمحد بن احلسني

 أثنـى املحـدثون وقداألخري يف بعض رؤاه حول الصحابة، مثل تربيره إغداق عثامن العطايا عىل بني أمية، 
  .ًعىل كتابه هذا ثناء كبريا، وهام مطبوعان

  .9719 رقم 5/321الرزاق ، وعبد4670 رقم 4/1894، و 1/4البخاري ) 2(
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 اهللا  ما تقدر عليه، وكانت لرسـولَّلُ هللا ورسوله كْتَمَّدَ قإهنا؛ ]1/254ابن هشام [األمة
ا اهللا َهـَمَّرَ لـذلك كٌّ وابنه عيل؛ا إال أبو طالبَهِْسافنَُمل ي  يف أيامه احلالكةاينًِكَا رنًْكُ ر÷

 ،ً فكانت أهال ألن تكون مع ابنتها الزهراء عىل رأس سيدات نساء العاملني؛هُورسول
  . املؤمنني األوىل والوحيدة ربع قرنَّمَ تكون أوأن

í«‚}‚ÃeáçÏe^ŠÖ]^V 

معـه َّىلَ، وصـ÷ مـن النـاس آمـن برسـول اهللا ٍرَكـَ ذَلَّوَ ثم كان أ: ابن إسحاققال 
ُ تعاىل عيل بنا جاءه من اهللاَِِم بَقَّدَوص ُّ ِ  أيب طالب بن عبداملطلب بـن هاشـم رضـوان اهللا َ

 أنـه -اًوكـان تـاجر-  عفيف الكنديروى، )1( وهو يومئذ ابن عرش سنني،وسالمه عليه
 َلُجـَّ الرَّنَ فـأخربه بـأ؛َ العبـاسَلَأَسَ، فَونُّلَصُ يًا وامرأةً وغالمًجاء إىل مكة فشاهد رجال

َحم  ومـا عـىل وجـه ، جاء بـه ابـن أخـيٌنْيِهذا د:  وقال،ُ خدجيةَةَاملرأَو ،ٌّ عيلَمَالُالغَ و،ٌدَّمُ
 :2/276يف مروج الذهبقال املسعودي  !)2( الثالثةِ هؤالءُاألرض عىل هذا الدين غري

 ًتابعـا كـان بـل اإلسـالم، َفيـستأنف ًشيئا ّبالله ْكِْرشُيْ مل ًّ علياأن إىل الناس من كثري ذهب
                                                           

، 1/179، وعيون األثـر 4/88، وأسد الغابة 2/309، وتأريخ الطربي 1/268، و احللبية 1/262ابن هشام  )1(
، وتـاريخ املـسعودي 2/160، ودالئـل النبـوة 68، وحممـد رسـول اهللا 35-3/34والبداية والنهاية البن كثري 

. 5/325، واملـصنف لعبـد الـرزاق 42/27خ دمشق ، وتأري2/310 والطربي ،1/428، وابن كثري 2/176
  .ً عاما15سكايف أن عمره حني أسلم ، رجح أبو جعفر اإل4/219 أوسع يف ذلك يف رشح النهج وقد

 الذهبي عىل تصحيحه، وأسـد الغابـة ووافقه، 3/183، واحلاكم 3/201، واالستيعاب 27اخلصائص ) 2(
 ،2/313 والطـربي ،2/34 والبدايـة ،1/430ري  والسرية البن كثـ،20/184 وهتذيب الكامل ،4/47

، 137، وتــأريخ االســالم للــذهبي، والــسرية النبويــة 1/99وتــأريخ ابــن الــوردي ، 2/359واملنــتظم 
 واالعتـصام ،2/320، والـصحيح مـن سـرية النبـي1/330، وسرية سيد املرسلني 1/343واليعقويب 

أول من أسلم من الرجال :  واألورع أن يقال:وقال، وابن الصالح يف كتابه معرفة علوم احلديث 1/274
، ومن النساء خدجية، ومن املوايل زيد بـن حارثـة، ومـن ٌّاألحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو األحداث عيل

 التقـسيم ال عالقـة لـه بـالورع؛ و إنـام هـو  هذا:أقول .3/36العبيد بالل، ومثله قال ابن كثري يف البداية 
ٍّنفاسة عىل عيل أن حي ٌ ََ ِوز قصبة السبق، وليس من الورع يف يشء أن ينتقص سابق من سبقه، وليس هذا أول َ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ ٌَّ َ َ ََ ْ ِ ِ

َظلم حلق بعيل  َِF؛ فال قوة إال باهللا.  



 )61( 

 ُهَقـَّفَوو ُهَدَّدَوس ُهَمَصَع اهللا وأن ذلك، عىل وهو وبلغ به، ًمقتديا أفعاله مجيع يف@÷ للنبي
ْجم وال ِنْيَّرَطْضُم غري كانا أهنام الإ ؛$ لنبيه ِِهتَّيِعْبَِتل  خمتارين بل الطاعات، فعل عىل ِنْيَرْوُبَ

   .منهياته واجتناب أمره، وموافقة الرب، طاعة فاختارا ؛قادرين
 التكليف موضع وهو دعاه الرسول وأن ، من الرجالَنَآم ْنَم ُلَّوَأ أنه رأى من ومنهم
 ؛ٍّبعـيل ُهُؤَْدب وكان ،]214:الـشعراء[﴾#$}ö‘É‹Ρr&uρ y7s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø%F ﴿:جل و عز قوله بظاهر

َأقرب كان إذ َ ٍوحدثني عبداهللا بـن أيب نجـيح،  :قال ابن إسحاق، ُهَل ْمُهَعَبْتَأَو ،إليه ِالناس ْ ْ ِ َ
ٍعن جماهد بن جرب أيب احلجاج قال ْ وكان من نعمة اهللا عىل عـيل بـن أيب طالـب كـرم اهللا : َ

 أبـو وكـان شديدة، ٌةَمْزَا أصابتهم أًأن قريش - به من اخلريوأرادوجهه، ومام صنع اهللا له، 
ًمعرساطالب  ِ ْ ْيا عباس قد «: للعباس عمه وكان من أيرس بني هاشم÷ ؛ فقال رسول اهللاُ َ ُ َّ ََ

ِأصاب النَّاس ما ترى من هذه األزمة، فانطلق بنَا إليه فلنُخفف عنْـه مـن عيالـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َ َ ََ ْْ ِّْ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ََ َ َ ، فقـال »َ
ْإنا نريد أن: نعم، فانطلقا فقاال له: العباس َ نخفف عنك من عيالك حتـى ينكـشف عـن َّ ِّ َ ُ

ًإذا تركتام يل عقيال: الناس ما هم فيه، فقال هلام ْ ِ ا، ً فاصنعا ما شئتام، فأخـذ العبـاس جعفـرَ
َّعليا فضمه إليه، ÷ ُوأخذ رسول اهللا  ٌّ يزل عـيل مـع رسـول اهللا فلمًّ ْ َ حتـى بعثـه اهللا ÷ َ

ُتبارك وتعاىل نبيا، فاتبعه عيل  َ َ ًَّّ ِ َ لهنزأحتى ٌّ يفارق عيل رسول اهللا ومل، )1(به وصدقه وآمن 
 َىلْوَ م حارثة ُ بنٌ أسلم بعد عيل زيدٍرَكَ ذَلَّوَ أوكان .)2(ا بهًدْهَ عِ الناسَرِ وكان آخ،القرب

 بعتيق بـن عـثامن َبِّقُلَ و، واسمه عبداهللا أسلم أبو بكر الصديق ثم، )3(÷رسول اهللا 
                                                           

ْوقد: Fقال اإلمام عيل. 1/262سرية ابن هشام ) 1( َ ْعلمتم َ ُْ ِ ِموضعي َ ِ ْ ْمن َ ِرسول ِ ُ ِالله َ ِبالقرابة ÷ َّ َ َ َ ْ ِالقريبة ِ َ ِ َ ِوالمنزلة ،ْ َ ِْ ْ َ َ 
ِاخلصيصة َ َِ ِوضعني ،ْ َ ِحجره ِيف ََ ِِ َوأنا ْ َ ٌولد َ َ ِيضمني َ ُّ ُ َإىل َ ِصدره ِ ِ ْ ِويكنفني ،َ ُ ُ ْ َ ِفراشه ِيف َ ِ ِويمسني ،َِ ُِّ ُ ُجسده َ ََ ِويشمني ،َ ُِّ ُ ُعرفـه َ َ ْ َ، 

َوكان َ ُيمضغ َ َ ْ ْاليش َ َّثم َء َّ ِيلقمنيه ُ ِ ُِ ْ َوما ُ َوجد َ َ ًكذبة ِيل َ َْ ٍقول ِيف َ ْ َوال ،َ ًخطلة َ َْ ٍفعل ِيف َ ْ هنج البالغة من خطبة طويلة تسمى . ِ
ُو العرف. 190 رقم 469القاصعة ص  ْ   . اخلطأ؛ ينشأ من عدم الروية:واخلطل. الرائحة الذكية:  بالفتحَ

، وسرية ابن هـشام 2/300طبقات ابن سعد : انظر. مع الفضل وقثم بن العباس÷ رته فيف ح Fعيل نزل ) 2(
  .5/266، والبداية والنهاية 581، وتاريخ اإلسالم السرية النبوية ص 4/529 كثري ، وابن4/314

  .1/428 وابن كثري ،1/182 وعيون األثر ،1/264ابن هشام ) 3(
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ا ً ومعـروف، مألوفـٍقُلُا خَ ذ،اًا بأنساب قريش، تاجرً عاملوكان، )1(ٍمَْي من بني تَةَافَحُأيب ق
 َ أسـلم:فقيـل يثـق بـه، ْنَ فكان يدعو إىل اإلسـالم مـ، جمالستهِنْسُ وح، وجتارته،لعلمه
، وعبدالرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، ِامَّوَ بن العُ بن عفان، والزبريُ عثامنِبدعائه

 اهللا بـن عبـدُ عبدَةَمَلَ بن اجلراح، وأبو سُم أبو عبيدة عامر أسلثم. #وطلحة بن عبيداهللا 
 بـن ُةَدْيَبُ وعبداهللا، وعُةَامَدُ، وأخواه قٍونُعْظَاألسد، واألرقم بن أيب األرقم، وعثامن بن م

مناف، وسعيد بن زيد بن عمرو بـن نفيـل، وامرأتـه فاطمـة  احلارث بن املطلب بن عبد
 بـن ٌابَّبـَ أيب بكـر، وعائـشة وهـي صـغرية، وخبنت اخلطاب أخت عمر، وأسامء بنت

 بن  وجعفر، وعبداهللا بن مسعود، ومسعود بن ربيعة،)2(، وعمري بن أيب وقاصِّتََراأل
  . أمجعني#)3(أيمن   وأمأيب طالب،

ا، ً كـان خامـس:وقيـل بعـد أربعـة، :وقيلأسلم بعد ثالثة، : )4(إسالم أيب ذر
  . إال اهللا وال يعبد األصنامال إله:  يتأله يف اجلاهلية، ويقولوكان

ٍعن ابن عبـاس قـال ]2474رقم [ ومسلم  ]3328رقم [البخاريأخرج  َّ َ ِ ْأال أخـربكم : ْ ُُ ِ ْ ُ ََ
ٍّبإسالم أيب ذر َْ َِ َ ِ ِ َ قال؟ِ ْ قلنَا:َ َ بىل:ُ َ قال،َ ٍّ قال أبو ذر:َ َ َُ َ ٍ كنْت رجال من غفار:َ َ ًِ ِْ ُ َ ُ ً فبلغنَا أن رجـال ،ُ َّ َُ ََ َ َ َ
َقد خرج بم َِ َ َ ْ ٌّكة يزعم أنه نبيَ ِ َ َُّ ََ ُ ُ ْ َ ِ فقلت ألخي،َّ َِ ُ ْ ُ ُ انطلق إىل هذا الرجل كلمه:َ ُْ َِّّ َ ِ َ ََ َ ِ ْ ِ ِ وأتني بخربه،ْ ِ ِِ َ َ ِ ْ َ، 
ُفانطلق فلقيه َ ِ َ ََ َ ََ َ ثم رجع،ْ َ َ َّ ُ فقلت،ُ ْ ُ َ ما عنْدك :َ َ ِ َفقال؟َ َ ِ والله لقد رأيت رجـال يـأمر بـاخلري:َ ْ ُ ُ َ ََ َ ُ ْ َْ ِ ْ ً َُ َ ْ َ َِّ، 
ْوينْهى عن َ َ ِّ الرشََ ُ فقلت له،َّ َ ُْ ُ ِ مل تشفني من اخلرب:َ َ َ ْْ َِ ِ ِ ْ َ ً فأخذت جرابا وعـصا،ْ ََ ً َ ِ ُ ْ ََ َ ثـم أقبلـت إىل ،َ ِ ُ ْ َ ْ َُ َّ

                                                           
َدرَ أنه أسلم قبل أيب بكر جامعة، ق2/316روى الطربي ) 1( ولكنه كان أفضلهم : قال الراوي ، بخمسنيْمُهَّ

  . واهللا أعلم،بعد زيد بن حارثة أنه أسلم واملشهور .ًإسالما
ُيذكر عمري بن أيب وقاص يف السابقني إىل اإلسالم )2( َ ْ ÷  روي أنه استشهد يف غـزوة بـدر، وكـان النبـي قد و-ُ

 -سـنة16ً وكان سيفه طويال، وكان عمره حني استشهد L÷استصغره ملا أراد املسري إىل بدر؛ فبكى فأجازه 
ُ هذا فذكره يف السابقني فعىل ُ ْ ِ  .4/273االستيعاب . مشكل؛ ألنه عند البعثة كان عمره ال يتجاوز السنةَ

  .1/183، وعيون األثر 139، وتاريخ اإلسالم السرية ص 1/269ابن هشام  )3(
  .15 والرسالة املحمدية ،2/421 والسبل ،6/96أسد الغابة ) 4(
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َمكة َّ ُ فجعلت ال أعرفه،َ َ َُ َِ ْ َ َ ُ ُ وأكـره أن أسـأل عنْـه،ْ ُ ََ َ َ ْ ََ َ َْ َ وأرشب مـن مـاء زمـزم،ْ ْ ََ َ ِ ْ ُ َِ َ ْ ِ وأكـون يف ،َ ُ ُ َ َ
ِالمسجد ِ ْ َ َ قال،ْ ِ فمر يب :َ َّ َ ٌّعيلَ ِ َ فقال،َ َ ٌ كأن الرجل غريب:َ ُِ َ َ َّ َّ َ َ قال،َ ُ قلت:َ ْ ْ نعم:ُ َ َ قـال،َ ْ فـانطلق :َ ِ َ َْ
ِإىل المنْزل ِ َ ْ َ َ قال،ِ ُ فانطلقت معه ال يسألني عن يشء وال أخربه:َ َ ْ َ ُ َُ ْ َِ ْ ُ َ ٍَ ْ َ َ ِ ُ ََ ُ ْ َ ُ فلما أصبحت غـدوت ،َْ ُْ ْ َ َْ َ َ َّ َ َ

َإىل المسجد ألسأل عنْه وليس أ َ ْ َ َُ َ َْ َ َْ ْ َِ ِ ِ َ ٍحد ْخيربين عنْه بيشءِ ْ َ َ ُِ ُ َِ ُ ِ َ قـال،ٌ ٌّ فمـر يب عـيل:َ ِ َ ِ َّ َ َ فقـال،َ َ َ أمـا :َ َ
َنال ُ للرجل يعرف منْزله بعد]َآن[َ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ ُ َِ َِّ َ قال؟ِ ُ قلت:َ ْ َ قال،َ ال:ُ ِ انطلـق معـي:َ َ ْ ِ َ َ قـال،ْ َ فقـال مـا :َ َ َ َ

َأمرك ُ ْ َ وما أقدمك هذه البلدة؟َ َ َْ َْ َِ ِ َ َ َ َْ َ قال؟َ ُ قلت له:َ َ ُْ َ إن كتمت عيل أخربتك:ُ ُ ْ َ ْْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ قال،ِ ُ فإين أفعل:َ َ ْ ََ ِّ ِ، 
َقال ُ قلت له:َ َ ُْ ُ بلغنَا أنه قد خرج ها هنَا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه:ُ ُ ُ َ ُ َ َُ َ ْ ُ َ َِّ ْ ٌ ََ ِ ِ َ َ َُ َ َ ٌَّ ِ َ َّ َُّ ْ ُ َ َ ْ َ َ فرجع َ َ َ َ

َومل يشفني من َ َِ ِ ِ ْ ْ ِ اخلربَ َ َ ُ فأردت أن ألقاه،ْ َْ ْ َْ َ َ ُ َ ُ فقال له،َ َ َ َ ِ أما إنك قد رشـدت هـذا وجهـي إليـه :َ ْ ْ ََ ِ ِِ َ ََ َ ْ َْ َ ََ َّ َ
ُفاتبعني ادخل حيث أدخل ُْ ُْ ْ َ ْ َْ ُ َِ ِ ِّ فإين إن رأيت أحدا أخافه عليـك قمـت إىل احلـائط كـأين ؛َّ َ َِّ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ِ ُِ ُْ َُ ُ ْ ََ ْ ُ َ َْ َ َ َ ًَ
َأصلح نعيل وامض أنت ْ ََ ُِ ْ َ ْ ُ ِْ َ فمىض ومضيت معه حتى د،ِ َ ُ َ ْ ََّ َ َ َُ َ َ َّخل ودخلت معه عىل النَّبي صىل َ ََ ُ َ َ َِّ َِ َ ُ ْ ََ َ

َالله عليه و ْ ُِ َ َآله وََّ ُ َسلمَ ُ فقلت له،ََّ َ ُْ ُ َ اعرض عيل اإلسالم:َ َْ ِ ْ َّ َ َ ْ ُ فعرضه،ِْ ََ َ ِ فأسلمت مكاين،َ َ َ ْ ُْ َ َ َ فقال ،َ َ َ
َ يا أبا ذر اكتم هذا األمر وارجع إىل بلدك:ِيل ِِ َ َ ََ ِ ْ َ َْ َ ْ ْ ٍَّ ْ َ ََ ُ ْ َ فإذا بلغ،َ َ َ َ ْك ظهورنا فأقبلَِ ِ ْ َ َُ َ ُ ُ ُ فقلت،َ ْ ُ ِ والـذي :َ َّ َ

ْبعثك باحلق ألرصخن هبا بني أظهرهم ْ َ ِْ ِ ُِّ َّ َْ ََ َ َ َِ َِ ُ ََ َ ْ ِ فجاء إىل المسجد وقريش فيه،َ ِ ٌِ ْ َ ََ ْ َ َُ َِ ْ َ َ فقال،ِ َ َ يا معرش :َ َ ْ ََ
ًقريش إين أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن حممدا ُ َُّ ََ ُ َِّّ ْ َُ َ َ ََ َ ُ َ َ ْْ َّْ ََّ َِ ِ ِ ُ عبده ورسولهٍ َ ُ ُْ ُ َ ُ ُ فقالوا،َ َ َ قوموا إىل هذا :َ َُ َ ِ ُ

ِالصابئ ِ َ فقاموا فرضبت ألموت،َّ ُُ َُ ِ ْ ِ ُ َ َ َّ فأدركني العباس فأكب عيل،َ َ َ َّ ُ َّ َ َْ ََ ََ َْ ِ َ ثم أقبل عليهم فقـال،َ َ ََ َ ْ ُْ َِّ ْ ََ َ: 
َويلكم تقتلون رجال من غفار ومتجركم وممركم عـىل َ َْ ْ ُ َ َ َ ُْ ُُّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َُ ً َ ِْ ِ ُ ََ َ غفـارُ َ ي!ِ َ فـأقلعوا عنـِّ ُ َ ْ ْ فلمـا أن ،ََ ََ َّ َ
ِأصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت باألمس ْ َ ََ ْ ِ ُ ُ ُ ُْ َ ْ ُْ ْ ُ َِ ْ َ ْ َ َْ َ ُ فقـالوا،َ َ ِ قومـوا إىل هـذا الـصابئ:َ ِ َّ َ َُ َ ِ ُ، 

ِفصنع يب مثل ما صنع بـاألمس ْ ََ ْ ِ َ ُ َ ُِ ِ َِ ْ َّ وأدركنـي العبـاس فأكـب عـيل،َِ َ َ َّ ُ َّ َ ْ ََ ََ َ ْ ِ َ ْ وقـال مثـ،َ َِ َ ِل مقالتـه َ ِ َ ََ َ
ِباألمس ْ َ ْ َ قال،ِ ُ فكان هذا أول إسالم أيب ذر رمحه الله:َ ُ ََّّ ََ ِ َ ٍّ َْ َ َ َ َِ َ َِ ِ َ َ.  
يا رسول اهللا، أما قـريش فـال أدعهـم حتـى أثـأر : ، فقال÷ أنه جاء إىل النبي وروي

منهم، رضبوين، فخرج حتى أقام بعسفان، وكلام أقبلت عري لقريش حيملون الطعام ينفر 
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ال يمس أحد : يقول أبو ذر لقومه:  ثنية غزال فتلقي أحامهلا، فجمعوا احلنط، قالهبم عىل
  .ال إله إال اهللا ويأخذون  الغرائر: ال إله إال اهللا، فيقولون: حبة حتى تقولوا

ا ًال أرد إلـيكم منهـا شـيئ:  كان يعرتض لعريات قريش قيقتطعها، ويقـولاًوأيض
ًمدا رسول اهللا، فإن فعلـوا رد علـيهم مـا أخـذ حتى تشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حم

، ÷فكـان عـىل ذلـك حتـى هـاجر رسـول اهللا . اًمنهم، وإن أبوا مل يرد عليهم شيئ
  .÷ومىض بدر وأحد، ثم قدم فأقام باملدينة مع النبي 

 عىل يديه نصف قبيلة غفار، وواعده الباقون باإلسالم عند قـدومهم عـىل وأسلم
  .]4/225سعد طبقات ابن [النبي املدينة

…‚Ö]æŒ<V< <

 عرف ، أبو ذر من الطراز النادر يف صالبته يف الدين ال خياف يف اهللا لومة الئم-1
 املوقف من أول األدلة؛ حيـث رصخ وهذاا، ًعنه الصدق والرصاحة، ولو كلفه غالي

 !؟ ما كان، فلامذا يتخفى وقد عرف اهللا ورسـوله وأسـلم هللا قيـادهْنُكَيْلَبإسالمه، و
 ذي هلجـة منما أظلت اخلرضاء، وال أقلت الغرباء «:  فيه÷ لقول النبي ًالوكان أه

َ وقف أمام دنيا بني أمية زمن عثامن؛ فـأخرج إىل الـشام، وقد،  )1(»أصدق من أيب ذر ِ ْ ُ َ
ِوأنكر عىل معاوية فرد بعنف إىل املدينة، ثم نف ُ َّ ُ  إىل الربذة، ومل جيد من يشيعه سـوى َيَ

ومات هناك؛ إنه مع عامر وعيل رضبوا أصدق األمثلة للمسلم اإلمام عيل واحلسنني، 
  .الصلب الذي ال وزن للدنيا عنده إزاء اآلخرة

 املـرشكون إىل ينتبه طريقة اإلمام عيل يف املحافظة عىل عنرص الرسية؛ حتى ال -2
حنكـة ودهـاء  يـدل عـىل - إيصاله أبا ذر إىل الرسول األعظمومثل ،طبيعة حتركاته

                                                           
، 32267 رقـم 6/388املصنف ، وابن أيب شيبة يف 158أخرجه الطربي يف هتذيب اآلثار مسند عيل ص ) 1(

 .156، وابن ماجة رقم 3801والرتمذي رقم 
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؛ فهو يريد إيصال أيب ذر دون أن يتعرض ملكروه، فاخرتع حيلة ذكيـة وبرص باألمور
ا ًحتـى فاجـأ قريـش÷ يف إعداد نفسه عىل يد النبي $  برع عيل وقدإن لزم األمر، 

قبـل ÷  الـذكاء الـشديد كـان خيـدم النبـي وهبذاببسالته يوم بدر رغم صغر سنه؛ 
  .عة التمويه واحلذراهلجرة دون أن يقف يف وجهه عائق؛ لتفوقه بالذكاء وبرا

ً أيب ذر جتاه قريش مل يكن لالنتقام لنفسه بقدر ما كان ردعـا ومنعـا هلـم ُلِْع ف-3 ً
 وأن بذلك حاجز اخلـوف لـدى املـسلمني، من التعرض آلخرين من أمثاله؛ فكرس

 أصبح أبـو ذر مـرضب األمثـال يف وقد. يقتحم الفرد املسلم يف سبيل دينه األخطار
  .  يف صالبته يف دينه مهام كلفه من ثمنزهده، ومعلم األجيال

íè†ŠÖ]ìçÂ‚Ö]V 
، والداخلون فيه ال )1(أربع: وقيلا ثالث سنوات، ً الدعوة إىل اإلسالم مهسكانت

 ُ نفسه وماله للمتاعـب، والفقـريَضَّرَ عُّ فالغني:ا فهو فقريً شيئ÷ من حممد َونُجْرَي
 شـعاب ويف، ن كـل يشءعـ اإليـامن عوضـتهم ُةَوَالَ حْنِ؛ لكًاءنََ يف اهللا عُهُانَيمِزاده إ

 والـصالة، وآمنـوا بـاليوم اآلخـر، ، التوحيـدَ حقيقة÷مكة تعلموا من رسول اهللا 
 من يوم يمـر وماوا له بالتزامهم بام ينزل عىل نبيهم من مبادئ الدين وتعاليمه، ؤوهتي

 أن ِكـتمَ التَنِمـ واحلكمـة ؛ بينهم األوارصْتَدَّطَوَ، وتًا وصالبةًإال وازدادوا تامسك
≅Ÿ﴿: غريـب مـستنكر كـام حكـى اهللا عـنهم َالوثنية راسخة مألوفة، والتوحيد yè y_ r& 

sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡ uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í™ ó© y´ s9 Ò>$ yf ãã﴾]ال ِةَتـْب يف بدايتـه كالنَّواإلسالم ؛]5:ص 
ى َشَعات وفرادى، وفـ يف دين اهللا جامُ الناسَلَخَ دفلام العواصف، ِ عىل مقاومةُرِدْقَت
 بالدعوة؛ إذ ال مربر للخفاء؛ فاملسلمون قد تلقـوا ُ اجلهرَبَاسَن- َ بمكةِ اإلسالمُرْكِذ

 روي ؛ يف سـبيلهَ التضحيةْمُهُوسُفُ نْتَقِشَعَ، واهللاِِ آماهلم بْتَقَّلَعَتَا يف الصرب، وًدروس
م سعد بن أيب وقاص وهم ا عىل جامعة من الصحابة فيهْوُعَلَّا من املرشكني اطًرَفَأن ن
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 ؛وا علـيهم صـنيعهم حتـى قـاتلوهمُ، فنـاكروهم وعـابِابَعِ يف بعض الـشَونُّلَصُي
َ سعد رجال من املرشكني ففرضب [ أول دم سال من أجل اإلسـالمفكان ،ُهَّجَشً  ابـن ٍٍ

 يـستمر وملـاذا اإلنكـار؛ َ املـسلمني وراءُ من املناسب إحراجْدُعَ يفلم ؛].1/281هشام 
  .هِ، ثم قوم÷ بعشرية النبي ُبدأ اجلهرف وقد بان السبيل، التخفي

ìçÂ‚Ö^e†ã¢]  
 ملـا: قـال بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ٍّعن عيل : إنذار بني عبداملطلب-أ
‘ö ﴿:نزلت É‹Ρ r& uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ t ø% F{  وأمـرين ÷دعاين رسول اهللا - ]214:الشعراء[﴾#$

هم وهـم ُ فجمعـت؛مجـع لـه بنـي عبـداملطلب، وأن أٍنَبَبذبح شاة، وإعداد طعام ولـ
ًأربعــون رجــال يزيــدون رجــال أو ينقــصون، فــيهم أعاممــه  ، ومحــزة،أبــو طالــب: ً

 قطعـة فـشقها ÷، فأخـذ رسـول اهللا )1(ًةنَـْفَ إليهم جُمتّ وأبو هلب، فقد،والعباس
ِ فأكل القوم حتى هن» اهللاِِمْسِاوا بُلُك«: وقالبأسنانه ثم رمى هبا يف نواحيها  وا عنه مـا ُلَ
ا َ يـْمِهِقْاسـ«: ÷ قـال ثـم الرجل ليأكل مثلها، َانَ كِْننرى إال آثار أصابعهم، واهللا إ

ُّيلَع  إن كـان الرجـل  اهللاُِمْايَا، وً اللبن فرشبوا منه حتى هنلوا مجيع)2(ِبْعََق، فجئت ب»ِ
 فـدعوهتم مـرة :ٌّقـال عـيل ، أن يكلمهم قاطعه أبو هلـب÷ليرشب مثله، فلام أراد 

 َ مـااهللاَِ وِِّين إِبِلـَّطُامل ِدْبـَي عَِنا بَي:  هلم ما صنعت باألمس، فقال هلمُرى وصنعتأخ
َّ ممـَلَضْفـَِأ بُهَمْوَ قَاءَ جِبَرَ العَنِا مًّابَ شُمَلْعَأ ا َيْنُّ الـدِْريَخـِ بْمُكُتْئـِ جِِّين إ؛ِهِ بـْمُكُتْئـِا جِ

 ْنَ أَىلَ عـِرْمـَا األَذَ هـَىلَ عـِينُرِازَؤُ يـْمُكُّيَأَ، فـِهْيَِل إْمُكَوُعْدَ أْنَ أ اهللاُِينَرَمَ أْدَقَ، وِةَرِواآلخ
ِا مجنـََّ عُمْوَ القـَمَجْحَأَ فـ؟ْمُيكِي فـِتـَيفِلَخَ وِيِّيِصـَوَي وِخَ أَونُكَي ُوقلـتا، ًيعـَ ْ ُ  ِِّينإَ و:َ
َأل  ُونُكـَ أ اهللاَِِّيبَا نَا يَنَأ: اًاقَ سْمُهُشَْمحَأَا، ونًَْط بْمُهُمَظْعَأَا، ونًْيَ عْمُهُصَمْرَأَا، ونًِّ سْمُهُثَدْحَ
؛ ْمُيكِي فـِتـَيفِلَخَ وِيِّيِصـَوَي وِخـَا أَذَ هـَِّنإ«: َالَ قـَّمُي ثـِتـَبَقَِر بَذَخـَأَ؛ فِهْيَلَ عَكَيرِزَو
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قـد أمـرك أن : ، فقام القوم يضحكون ويقولـون أليب طالـب»واُيعِطَأَ وُهَوا لُعَمْاسَف
، وختمه أبـو هلـب بالتهديـد ٌةَّيِرْخُسَ وٌِني بكالم فيه لتسمع البنك وتطيع، وتكلموا
 عليه العرب فال جيد مـن يمنعـه، فأجابـه أبـو ُمُجْهَتَسَبأنكم إن مل تأخذوا عىل يده ف

  .)1(ُهُعنَْمنََ ساهللاَِ وُنْحَن: طالب
…‚Ö]æŒV< <

ـــرَاأل ـــُم َد وِ ج ـــٌّ ـــَوْه ـــُْريَ غ ــْاعَف   ٍاحَزِ م ــَِن لْلَم ًاحلَ صــَكِسْف ــِ  ِحاَا صــَا ي

تداب وزير يعتمد عليه  دعاهم إىل انثم عمومته وأبناءهم إىل اإليامن باهللا، اَعَ د-1
ون الدعوة يف جو عائيل، وضيافة كريمة؛ ألن إيامهنم ووقـوفهم بجانبـه ؤيف إدارة ش

  . منه الرتكيز عىل شخصية الوزيروأهمأمر هام لنجاح الدعوة، 
هه والفرصة التي انتهزها من النادر أن ا كرم اهللا وجًّ التوفيق الذي حالف علي-2

 املوفقون واألذكيـاء يقـرؤون مـا وراء الغيـب، وهكذاتتكرر لشخص يف التأريخ، 
َوهنُعَدَ فال يَصَرُ الف)2(وهيتبلون ُوهتُفَا تَ ٌ؛ ألن ضياع الفرصة غصةْمُ َّ ُ.  

ُعمق  -3 ْ ه قنـاع  وكشف لL÷ بمعنى كالم النبي ُهَََّرص عيل كرم اهللا وجهه بِانَيمِإُ
ِ إنه لو مل جيثماملستقبل؛ فبادر إىل إجابته دون تردد،   إذ مل ؛ٍجَرَ يف حـ÷ لوقع النبي ُهْبُ

                                                           
، وتفـسري ابـن أيب  بلفظـه2/41، والكامل البـن األثـري 143-142املصابيح أليب العباس احلسني ص  )1(

، ومـسند أمحـد 76 رقـم 3/19، و455 رقـم 2/104، ومـسند البـزار )1015( رقـم 9/2826حاتم 
أن يكـون أخـي وصـاحبي «:  بلفـظ2/321 وتأريخ الطربي  بألفاظ وأسانيد خمتلفة،883 رقم 1/236

، وسـرية 3/350، وتفسري ابن كثـري 11/19/148ربي  وتفسري الط،3/52والبداية والنهاية . »ووارثي
 عن ابـن إسـحاق وابـن جريـر 9/363، وكنز العامل »أخي وكذا وكذا«: ولكن بلفظ. 1/457ابن كثري 

 36 رقـم 76، والنسائي يف اخلصائص »أخي ووصيي وخليفتي فيكم«: وابن أيب حاتم وابن مردويه بلفظ
 وأخرج ابن عـساكر ،»أخي وصاحبي«:  بلفظ1371قم ، ومسند أمحد ر»أخي وصاحبي ووارثي«: بلفظ

  .»عىل أن يكون أخي وله اجلنة«:  هبذا اللفظ، وبلفظ42/46يف تاريخ دمشق 
  .964القاموس املحيط ص . أي يبغون من اهتبل الصيد إذا بغاه) 2(
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  .ينتدب ملؤازرته أحد من أقاربه
: اً ويقـول جازمـ، عـىل هـذا الـصغري÷من دالئل النبوة أن يوافـق النبـي  -4 

ً؛ إنه يعده إماما للمسلمني؛»واُيعِطَأَ وُهَوا لُعَمْاسَف« َ ُ ُُّ ÷  فال يفوته من صـفات النبـي ِ
ْسوى النبوة؛ ذلك ما كشفت عنه األيام حني أعلن النبي َ َ ٍّمقـام عـيل منـه فقـال÷ َ َ ََ :

ِأنت منِّي بمنْزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي« ِ ِ ِْ ُ َْ َّ َ ُ ُ َِ َِ َّ َْ ََّ َِ َ َ َ ِ َ«)1(.@ @

 بـني  فام مـن مـوطن إال وهـذا العهـد ماثـل، عند حسن الظن$ ٌّكان عيل - 5
 ،رسـولهو، فكـم مـن مـوطن نـرص اهللا  األمثلة يف الوفاء وأروععينيه، فرضب أعىل

  .اً، وستعرف ذلك قريبأنا:  مقاله وواقع فعاله يقولُولسان
ُ لو كان للشهامة عنوان لكان أبا طالب؛ فام أنبله و هو يقول ألخيه أيب-6 ََ :  هلـبْ

ُنحن واهللا سنَمنَعه، و قد حامه و منع عنه كل  ُ ْ ٍعادية، و قد شهد بذلك رسول اهللاَ َ ِ َ÷.  
í÷﴿:  تعاىلهملا نزل قول :هـإنذار قوم -ب y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã tΒ÷σ è? óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã 

t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#﴾]ْمُكُتْيَأَرَأ«:  صعد عىل الصفا فرصخ يف قريش، فلام اجتمعوا قال-]49: احلجر 
ِال بْيَ خَّنَ أْمُكُتَْربْخَ أْوَل نعم، ما جربنا : ؟ قالوا»َّيِقِّدَصُ مْمُتنُْكَ أْمُكْيَلَ عَريُِغ تْنَ أُيدُِري تِادَالوً

فقال أبو  ؛]سبأ[﴾ ∪∌⊇∩ ©ÖƒÉ‹tΡ Νä3©9 t⎦÷⎫t/ ô“y‰tƒ 5>#x‹tã 7‰ƒÏ‰x﴿  فإين:ا، قالًعليك إال صدق

 ijk ôM¬7s? !#y‰tƒ﴿: فنزلت؟ أهلذا مجعتنا؛ اليومَِرائَا لك سًَّب ت:هلب
’Î1r& 5=yγs9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ !$tΒ 4©o_øîr& çµ÷Ψtã …ã&è!$tΒ $tΒuρ |=|¡Ÿ2 ∩⊄∪ 4’n?óÁu‹y™ #Y‘$tΡ |N#sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ …çµè?r&tøΒ$#uρ 

s's!$£ϑym É=sÜysø9$# ∩⊆∪ ’Îû $yδÏ‰‹Å_ ×≅ö7ym ⎯ÏiΒ ¤‰|¡̈Β  ∩∈∪﴾ ]2(]املسد( .  
ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V< <

حـذرتكم مـن  لـو:  الدعاة إىل اهللا مـن حجـة ومنطـقُامَِم ما أمجل ما بدأ به إ-1
 فأنـا إذن ؛ فأنت الصادق األمـني؛هجوم قريب يستأصل شأفتكم أتصدقونني؟ نعم

                                                           
  .146 وتأريخ اإلسالم السرية ص،1/194 ومسلم ،8/501 والفتح ،4492البخاري  )1(
  .374رجيه ص  سيأيت خت)2(
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  .أحذركم من عذاب اهللا الشديد القادم
 منطـق الوقاحـة، ويقابـل ُبِّلـَغُ ي÷ ٍ حممـدَّمَا عَهَمَأْشَ أشقى قريش وأَّ لكن-2

 طـب أم مجيـل منه امرأته حاملة احلُأَوْسَ بجواره أَّ بسوء األدب، وهب÷رسول اهللا 
ثنان ملؤاذاتـه  االفتفرغ ؛)1( وكانت عوراء حرب بن أمية أخت أيب سفيانتبنأروى 

 قدمه كـام َيِدمُ لت÷ أن تزرع الشوك يف طريق النبي َ الرقطاءَ هذه احليةْتُفَ، ومل ي÷
ْومن يشابه أبه فام ظلم ؛اً وسخرية وحقدًةَمْيِمَزرعته ن ََ َ ُ ْ ُ َْ َ ِ َ.  

ْصيهُتلـــك العـــىص مـــن هـــذه العـــ َّ ـــــه  َ ـــــة إال احلي ـــــد احلي ـــــل تل ْه َّ ََّ َُ ُ َ 

  .ا يف عضد عزيمة سيد أويل العزمَّتُفَ لكنهام مل ي
 واهللاِ«: ؛ إن الرائد ال يكذب أهله، وقالهقلبأعامق  نصح عشريته، وقومه من -3

ِ مجَاس النَُّْتبَذَ كْوَل ِ مجَاس النَُّتْرَرَ غْوَلَ، وْمُكُْتبَذَا كَا مًيعَ ي ِذَّ الـاهللاَِ، وْمُكُتْرَرَغا َا مًيعَ
ا َمـَ كَّنُوتُمـَتَ لاهللاَِ، وًةَّافـَ كِاس النـََِّىلإَ، وًةَّاصـَ خْمُكْيَلـِ إ اهللاُِولُسـَرَ لِِّين إَوُ هَِّال إَهَِل إَال
 ِانَسْحـِاإلِ بَّنُوَزْجـُتَلَ، وَونُلـَمْعَا تَمـِ بَّنُبَاسَحُتَلَ، وَونُظِقْيَتْسَا تـَمَ كَّنُثَعْبُتَلَ، وَونُامنََت
َا جلَِّهنإَا، وًوءُ سِوءُّالسِبَا، وًانَسِْحإ   .)2(»اًَدبَ أٌارنََلَا، وًَدبَ أٌةنََّ

ý]í×u†Úì^Þ^Ã¹]æð]„èV 

 هبـم حممـد َّرَ فكلـام مـ؛بعد أن جهر بدعوته بدأت قريش بالغمز واللمز والتهكم
مـن الـسامء، لكـنهم مل  ُمَّكلـُ يَةَشْبَ أو ابن أيب ك،املطلب هذا غالم عبد:  يقولون÷
 وأمجعوا ، وناكروه،وا عليه حتى عاب آهلتهم فأضمروا له العداوةُّدُرَوا عنه ومل يُدُعْبَي

  .]1/147تاريخ اإلسالم [ونُوعُمْقَعىل خالفه إال من عصمه اهللا باإلسالم وهم قليل م
 ÷ عـىل رسـول اهللا )3(َبِدَحـ : ونرصته له÷دفاع أيب طالب عن رسول اهللا 

                                                           
 .4/564، و ابن كثري 8/753تفسري البحر املحيط ) 1(
  .2/432، وسبل اهلدى 2/40، والكامل يف التاريخ 1/135 األرشاف أنساب) 2(
  .81 القاموس ص .أي عطف عليه ورق له )3(



 )70( 

ا ألمـره ال ًرِهـْظُ عىل أمر اهللا م÷ومىض رسول اهللا   وقام دونه،،ُهَعنََمَ و، أبو طالبُهُّمَع
مـن يشء أنكـروه عليـه  )1(ْمُهُِبتْعُ ال ي÷  عنه يشء، فلام رأت قريش أن رسول اهللاُهُّدُرَي

 ُهْمِلْسُ عليه وقام دونه فلم يَبِدَمن فراقهم وعيب آهلتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد ح
 آهلتنـا، َّبَ ابـن أخيـك قـد سـَّإن:  مشى رجال من أرشافهم إىل أيب طالب فقالوا-هلم 

َ عنا، وإما أن ختُهَّفَُك فإما أن ت:ناَ آباءَلَّلَ أحالمنا، وضَهَّفَوعاب ديننا، وس  بيننـا وبينـه؛ َِّيلُ
ًفقال هلم أبو طالب قوال رفيق  ، ]284، 1/283ابن هـشام [ فانرصفوا عنهًا مجيالًّا، وردهم ردً

ِ عىل ما هو عليه يظهر دين اهللا ويدعو إليه، ثم رش÷ومىض رسول اهللا  َتفـاقم[ َيَ َ َ األمـر  ]َ
 بينهـا ÷ رسـول اهللا َرْكـِ ذٌ قريشْتَرَثْكَبينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأ

 :لوا إهنم مشوا إىل أيب طالب مرة أخرى فقاثم، ا عليهًهم بعضُ بعضَّضَفتذامروا فيه وح
 ُهَهـنَْ من ابن أخيك فلـم تَاكنَْيَهنَْتْ اسِدَ وإنا ق، فيناًا ومنزلةًا ورشفنًِّ لك سَّيا أبا طالب إن

ا، وإنا واهللا ال نصرب عىل هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحالمنـا، وعيـب آهلتنـا، حتـى نََّع
ْ عنا، أو ننازله وإياك يف ذلك حتى هيُهَّفُكَت   . الفريقنيُدَحَ أَكِلَ

°×i÷íµˆÂV 

وين فقـالوا ؤبن أخي إن قومك قد جايا : ال له فق÷بعث أبو طالب إىل رسول اهللا 
َّيلَ عِْقبَأَ ف؛يل كذا وكذا ؛ فظن رسـول اهللا ُيقِطُي من األمر ما ال أِنْلِّمُ وعىل نفسك وال حتَ

 عـن َفُعَ قـد ضـأنـهو، ُهُمِلْسُمـَ وُهُلـِاذَ خوأنـه، ]رأي جديد [ٌاءََدا لعمه فيه بََد قد بأنه ÷
ْيا عم واهللاِ لو وضعوا الشمس يف يميني والقمـر يف يـساري عـىل أن «:  فقال؛نرصته ََ َ َ َ َِ َ َ َ ْ َِّ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِِ ِ َّ َ

ُأترك هذا األمر حتى يظهره اُهللا أو أهلك فيه ما تركته ْ ُ ُ َُ َّْ َ َ َ َ ْ َُ ِْ ِ َ ِ ْ ََ َ َِ ْ ََ  ثـم فبكـى، ÷ استعرب ثم )2(!»َ
 َتْبـَبْحَا أَ فقل مْبَهْاذ:  عليه، فقالَلَبْقَأَ ف؛يِخَ أَْنباَ يِْلبْقَأ: الب ناداه أبو طَّىلَقام فلام و

                                                           
َ العتبى، ومنه يرضيهم:يعتبهم) 1(   .117القاموس ص . الرضا: ُْ
، وعيـون األثـر 2/326، وتـاريخ الطـربي 1/285، وابن هشام 3/63لنهاية ، والبداية وا183املصابيح ص ) 2(

  .2/6، والروض األنف )495( رقم 2/63، ودالئل النبوة للبيهقي474، 1/463، وسرية ابن كثري1/189
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ا حني عرفـوا أن أبـا طالـب قـد أبـى خـذالن ً إن قريشثم، اًَدبَ أٍءَِْيش لَكُمِلْسُ أَ الاهللاَِوَف
ليـد  بـن الوُةَارَمـُهذا ع:  بن الوليد بن املغرية فقالوا لهَةَارَمُِع مشوا إليه ب÷رسول اهللا 

َهنَأ ُتهَيِد[ هُلْقَ عَكَلَ فُهْذَخَ فُهُلَْمجَأَى يف قريش وًتَ ف]أقوى [ُدْ ِ، واختُهُْرصَن و]ُ  ْمِّلَسَ، وَكَا لًدَلَ وُهْذَّ
 ؛]تكلفـونني[ ِيَنونُومُسَا تـَ مـَسْئِبـ: فقـال ! فإنام هـو رجـل برجـلُهَلُتْقنََ أخيك فَإلينا ابن

 فقالا، ًَدبَ أُ واهللا ما ال يكونهذا! ؟.َُهونُلُتَْقي تِْن ابْمُيكِطْعُأَ، وْمُكَ لُوهُذْغَ أْمُكنَْي ابَِنونُطْعُتَأ
وا ُدِهـَيا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وج :- وكان صديق أيب طالب-ٍّيِدَ عُْن بُمِعْطُامل

واهللا مـا أنـصفوين، : فقـالا، ًيف التخلص مام تكرهه، فام أراك تريد أن تقبـل مـنهم شـيئ
َّيلَ القوم عِعت عىل خذالين ومظاهرةولكنك قد أمج   .)1(َكَا لََدا بَ مْعنَْ، فاصَ

َمنَع  العظيم أيب طالب الذي مجع بني هاشم وبنـي ِهِّمَِع بُهنَْكُ رَّ وأعز÷ ُهَولُسَ راُهللا َ
 قـال وقد ،جابوا إال أبا هلب قبحه اهللااست ف÷ عىل نرصة رسول اهللا ْمُهَّثَاملطلب وح

  :مواجهة التحدي نلتقط منهاا يف ًأبو طالب أشعار
ـــ ـــَأَا رَّمـَول ـــْي َت الق ـــيهْوُ ِم ال ود ف ِ َّ ُ ــد قط  ُمَ َّوق َ َْ ــلَ ــوا ك َّع ُ ــرُ َ الع ــاُ َ والوس  ِلِائَ

ـــ ـــد صـــارحونا بالع َوق ُ َ ََ ِ َ َ ْ َداوة وَ ِ َوقــد طــاوعوا أ  َذىَاألَ ُ َ َ َر العــْمــَْ ِ املزايــِّوُدَ َ  ِلُ

ـــا ع ـــد حـــالفوا قوم َوق ً ْ َ ََ ُ ـــا أظَلََ ِين َ ـــةْ ًن ـــ  َّ َيع ـــلَ ـــا باألنام ـــا خلفن ِضون غيظ ِ َ َ َ ً َْ َ َ ُّ 

ْصربت هلـم ْ َُ َ ُ ْ نفـسَ َي بـسمرـَ ْ َ ٍء سـمحةاِ
َ ْ َ َض عـَْيبَأَو  َ َضب مـن تـراث املَ ِ ُ ٍ ِقـاولْ ِ َ)2(  

ْحرضَأَف َ َت عند البْ َ ِ ْت رهْيُ َ ِطي وإِ ِويتْخـِ ــَأَو  َ ــْكَسْم ِت م ــه بَوْثَ أْنُ ِاب ــائَالوِِ ِص   )3(ِلَ

                                                           
، والبدايـة والنهايـة 2/327، والطـرباين 1/214، واالكتفـاء 1/285، وابن هشام 183املصابيح ص  )1(

  .1/475، والسرية البن كثري 1/189ر ، وعيون األث3/64
ٌ، مفرده مقول امللوك:ُلِاوَقَامل) 2( َ ْ  أرشف مـنهم، فهـما ً وإن مل يكونـوا ملوكـوهـم ؛هبم آباءه  يريد؛969ق . ِ

 وفد عليه هينئـه بـالظفر عـىل األحبـاش بعـد ملا يشري إىل سيف أهداه سيف بن ذي يزن لعبداملطلب وربام
  .بعامني÷ مولد الرسول 

ِمجع وصيلة :الوصائل) 3( ٌوهي برود يمنية محر خمططة. َ ْ   .11/729اللسان . ُ
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ــَأ َّوذ بــربُع َ ِ ْ النــاس مــنُ ِ ِ ِّ كــلَّ ٍ طــاعنُ ِ ــــ  َ ــــا ب ِعلين َ َ ــــُسَ ِوء أو مل ُ
ــــِ بٍّحٍ ِباط  ِلَ

ٍومـــن كاشـــح يـــسعى لنـــا بمعيبـــة
َ َ َ َِ ِ َِ ِْ َ َ ٍ ــن  َ ْوم ــاملَِ ــدين م ــق يف ال َ ملح َ ُِ َّ ِ ٍ ِ ــاولْ ِ نح ُ 

ْوبال ِ َبيــت حــَ ْت مــنْيــَبْ الِّقَِ ِ ٍ بطــن مكــةِ َ َ ِ ــــــاهللاِ  َ ِوب ــــــَ َ إن اهللاَ ل ــــــلْيَّ ِس بغاف ِ َ ِ َ 

ــذبتم ُك َ ــهَ ــت الل َّ وبي ِ َ ــزىَ َيب ْ ُ
َحم)1( ــُ ْما نطــــاعنـَولــــ  ٌدَّم ِ َ ُ ِ دونــــه ونناضــــلَّ ِ َ ُ َُ ُ 

ُلمْسُونـــ ُه حتـــى نـــِ َّ َّصـرُ ْع حوَ َ ُلـــهَ ـــن أبن  َ ـــذهل ع َون ْ َ َ َ ْ َ ـــا واحلالاَ َئن َ َ ـــلِ ِئ ِ)2(  

ـــنهض َوي َ َ ـــوَْ ْ ق َم يف احلَ ْ ـــيكمٌ ـــد إل ُدي ُ ِ َهنوض الرو  ِ َّ َُ ْايا حتُ َ ِت ذات الـصالصلَ ِ َّ ِ َ
)3(  

  :÷ قال يمدح رسول اهللا مث
ــ ــا ل ــوم ال أب ــرك ق ــا ت َوم َ ٍ ْ ََ ُ ْ ــََ َك س ــوط  ًداِّيَ ُحي ُ ــذَ ــريَمِّ ال َار غ ــْرِ ذَ ِب مواك ُ   )4(ِلٍ

َوأ ِض يستــسقى الغمــام بوجهــهَيْبــَ ِ ْ َ ُِ ُ َ ْ َْ َ َ َثمـــال اليتـــام  َ ََ َ َ ِى عـــصمة لألرامـــلِ َ َِ ًِ ْ
)5(  

ِيلــوذ بــه الـــهالك مــن آل ُْ ُ َِ َِّ ِ ُ ِ هاشــُ ـــم  ٍمَ ْفه ُ ـــِ عَ ـــة وفوْن َده يف رمح َ َُ ٍ َ ْ َ ِ ـــَ  )6(ِلِاض

 الكالم الرائع جعل طائفة مـن وهذا والعزم الذي ال يلني، ، املوقف الصلبهذا
  :  جيزمون بإيامن أيب طالب وال سيام قوله)7(األمة

                                                           
َيقهر ويغلب : حممديبزى) 1( ٌال يبزى حممد، فحذف : أراد. ُْ َ ْ   .14/73اللسان . من جواب القسم" ال"ُ
  .907 القاموس ص .مفردها حليلة:   الزوجات:احلالئل) 2(
  .1186القاموس .  ومفردها رواية.لة باملاء الذي عليها اجلامل التي حتمل املاء، وهلا صلص:الروايا) 3(
 :واملواكـل ،92 القـاموس ص . الفاحش املنطق:ُربِّوالذ ، 371 القاموس ص . ما يلزم حاميته:الذمار) 4(

     .987القاموس ص . ، وهو العجزالذي ال جد عنده، يكل األمور لغريه
  .11/94اللسان . الغياث الذي يفزعون إليه :الثامل) 5(
ً، قاهلا أبو طالب يف موسم احلج؛ ألن قريشا كانت ختذل الناس منه، فخـيش أبيات خمتارة من قصيدة طويلة وهذه )6(

عمه أبو طالب دهامء العرب أن يقفوا مع قريش، فقال قصيدته يف املوسم ، وذكر يف شعره أنه غري مـسلم رسـول 
  .163، 1/162، وتاريخ اإلسالم للذهبي 1/291 ابن هشام. ًاهللا، وال تاركه ليشء أبدا حتى هيلك دونه

جممـع تفـسري انظـر : واإلماميـة ،264 واحلاكم اجلشمي يف تفسريه ،1/178 انظر الشايف :وهم الزيدية) 7(
ف َّمفتي مكة الشافعي العالمة أمحد بن زيني دحالن ، وقد أل: منهم كثري من العلامء ومعهم ،4/31البيان 

وحممد بـن رسـول .  أوسع فيه األدلة عىل إسالم أيب طالب،»ب يف نجاة أيب طالبأسنى املطال«ًكتابا سامه 
= 
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ـــَلَو ـــِلَ عْدَق ـــُتْم ِن دَأَ ب ـــَّ َن حمْي ُ ـــَ ــــْدَ أِْريَ خــــْنِمــــ  ٍدَّم ِ الربِانَي  اَينــــِ دِةَّيــــَ

  :وقوله
ــ  اَنـــِنَْي بِاتَ ذَىلَي عـــِّنـــَا عَغـــِْلبَ أَالَأ ــا وخ ُلؤي ًّ َ ــُ ِصا م ــْنَّ ــَ بٍّيَؤُ ل ــبِن ِي كع ْ َ 

ْملَأ ــــَلْعَ تَ ــــَوا أُم َا حمَنْدَجــــَا وَّن ــا ك  ًداَّمــــُ َنبي ًّ ِ ــُمَ َّى خــطَوس ــبُ ِ يف أول الكت ْ ُ ِ َّ َ ِ)1( 

 األخرى أما الطائفة ،أخفى إسالمه ليتسنى له الصمود أمام جربوت قريش وإنام
 ؛اً الثالثة فقد قطعوا بأنـه مـات مـرشكوأما الطائفة ،كاملعتزلة أو بعضها فقد توقفوا

 واجلميـل الـذي قدمـه لإلسـالم، أفـال حقـهالالئق هبؤالء أن يعرتفوا بن اك :أقول
 ، وآزره، ونرصه،هَّ وأحب،اهَّ ورب،÷ فيه الرسولَلَفَمقابل نصف قرن كُّيستحق هذا 

ووقـف كاجلبـل الـشامخ ال حتركـه العواصـف، وال واستنفر حوله أهلـه وأوالده، 
ْقل ما شئت، وافعل ما تريد؛ فـواهللاِ لـن : تزلزله القواصف؛ أطلق البن أخيه العنان ََ َ

ًأسلمك ليشء أبد َ َ ِْ ٍّا، وهل يكون عم الرسول ووالـد عـيل إال هكـذا؟ُ ُّ أمل يقـل ربنـا ! َ
!ª﴿: سبحانه $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘﴾]وكان يقول لولـده عنـدما  ،]124:ألنعاما

، ٍةَوءُرُ مـُّ وأي! هـذهٍةَمَظَ عُّأي ؛)2(َكِّمَ عِْن ابَاحنََ جْلِص: اًا يصيل وحيدًيشاهد حممد
، وال يرتتب عىل هذا األمر حكـم ِهِكِِْرش يف مقام إقناع املعتقدين بُتْسَلَو! ؟ٍلْبُ نُّوأي

 حـزن ملوتـه ومـوت ÷ول اهللا  فـإن رسـ؛ الظن ما اسـتطعناِنْسُرضوري سوى ح
                                                           

وحممـد معـني ،  مطبـوع بـدار الكتـب املـرصية»بغية الطالب إليامن أيب طالب وحسن خامتته«الربزنجي 
حممد أفندي بن حسن الصيادي  ، وأبو اهلدى »له إثبات إسالم أيب طالب«اهلندي السندي التتوي احلنفي، 

، وأمحد فيض بن عيل عـارف اجلـورومي اخلالـدي »السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب«فاعي، له الر
، والسيد العالمة حممد بن سعيد العريف، وحممـد بـن عقيـل »فيض الواهب يف نجاة أيب طالب«احلنفي، له 

يف أسنى املطالب ، وقد ذكر »أبو طالب بطل اإلسالم«: الباعلوي، والسيد حيدر بن حممد سعيد العريف، له
أسامء بعض العلامء الذين قالوا بنجاته، منهم األجهوري، والتلمـساين، والـسيوطي، وأمحـد بـن احلـسني 

  .26أسنى املطالب ص . املوصيل احلنفي، وحممد بن سالمة القضاعي، والقرطبي، والسبكي، والشعراين
  .2/49، وسرية ابن كثري 258 ص ، وأمايل أيب طالب3/108، والبداية والنهاية 1/377ابن هشام ) 1(
  .4/116/685، واإلصابة 2/274، وتاريخ بغداد 54/165، وتاريخ دمشق 1/542أسد الغابة ) 2(



 )74( 

، وكان دائم احلنني لذكريات أيب ِنْزُى ذلك العام بعام احلَّمـَسَ و،اًيمعظا ًنْزُخدجية ح
  :ا من ألوان األذىً نرصد بعضنحنها و. طالب وخدجية

 )1(أم كلثوم وعتيبة فطلقفطلق رقية، عتبة :  فأمر ولديهه؛لؤمبإظهار  بادر أبو هلب -1
  . ضغط نفيسوهذا سينشغل بإعالتهام، أباهاما منه أن  ظنًّ÷ابنتي رسول اهللا 

ًشكل ضغطا هائال، وخطرا كبرياا ً قريش إىل أيب طالب مرارُْيشَ م-2 ِ َ ًَ َ ً ًَ َ ْ َ َ َّ.  
 كل قبيلة عىل من فيهم من املسلمني يعذبوهنم ويفتنوهنم عـن ديـنهم، ْتَبَوث -3
  .شم هاي طالب وبنبعمه أيبفقد كفاه اهللا معظم رشهم  ÷اهللا  رسول  أما

 فيهم، وقد حرض ٍّنِ من قريش، وكان ذا سٌ اجتمع إىل الوليد بن املغرية نفر- 4
يا معرش قريش إنه قد حرض هذا املوسم وإن وفود العرب :  فقال هلمِّ احلجُموسم

ِمجَأَ عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فُمُدْقَتَس ا وال ًدِاحَا وًيْأَوا فيه رُعْ
، ْعَمْسَبل أنتم فقولوا أ: قال ؟ْلُقَا نًيْأَ رْلُقَشمس ف فأنت يا أبا عبد: قالواف ؛ختتلفوا
 الكاهن )2(ِةَمَزْمَِز فام هو بَانَّهُ لقد رأينا الك؛ال واهللا ما هو بكاهن: قالكاهن، : قالوا
ما هو بمجنون لقد رأينا اجلنون وعرفناه فام : قالجمنون، : فنقول: قالوا، ِهِعْجَوال س

َ وال ختِهِقنَِْخبهو  لقد  ما هو بشاعر،: قالشاعر، : فنقول: قالوا، ِِهتَسَوْسَ وال وِهُِاجلَ
،  فام هو بالشعرُهَطْوُسْبَ ومُهَوضُبْقَ وم،ُهَيضِرَقَ و،ُهَجَزَهَ و،ُهَزَجَ رُهَّلُعرفنا الشعر ك

 ْمِِهثْفنَِ هو ب فامْمُهَرْحِ وسَارَحُّما هو بساحر لقد رأينا الس: قالساحر، : فنقول: قالوا
َ حلِِهلْوَِق لَِّنواهللا إ: قالفام تقول أنت؟ : قالوا، )3(ْمِهِدْقَ عَالَو  ٌقْذَعَ لُهَلْصَ أَِّنإَ، وًةَوَالَ

َ جلُهَعْرَ فَِّنإَ و،]ٌةَلْخَن[ ْما جي[ ٌاةنََ  أنه باطل، َفِرُا إال عًوما أنتم بقائلني من هذا شيئ، ]َىنُ
َوإن أقرب القول فيه أل  بني املرء وأخيه، ُقِّرَفُ يٌرْحِ جاء بقول هو سٌرِاحَس:  تقولواْنَ
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 ُوهُرَّذَ فتفرقوا عنه بذلك، ال يمر هبم أحد إال ح؛ وعشريتهِ وزوجه، وبني املرءِوبني املرء
 ÎΤö‘sŒ ô⎯tΒuρ àMø)n=yz #Y‰‹Ïmuρ ∩⊇⊇∪ àMù=yèy_uρ’﴿: ؛ فأنزل اهللا تعاىل يف الوليدُهَرْمَوا هلم أُرَكَذَ، وُاهَِّيإ

…çµs9 Zω$tΒ #YŠρß‰ôϑ̈Β ∩⊇⊄∪ t⎦⎫ÏΖt/uρ #YŠθåκà− ∩⊇⊂∪ ‘N‰£γtΒuρ …çµs9 #Y‰‹Îγôϑs? ∩⊇⊆∪ §ΝèO ßìyϑôÜtƒ ÷βr& y‰ƒÎ—r& ∩⊇∈∪ 
Hξx. ( …çµ̄ΡÎ) tβ%x. $uΖÏF≈tƒKψ #Y‰ŠÏΖtã ∩⊇∉∪ …çµà)Ïδö‘é'y™ #·Šθãè|¹ ∩⊇∠∪ …çµ̄ΡÎ) t©3sù u‘£‰s%uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ÏGà)sù y#ø‹x. 

u‘£‰s% ∩⊇®∪ §ΝèO Ÿ≅ÏGè% y#ø‹x. u‘£‰s% ∩⊄⊃∪ §ΝèO tsàtΡ ∩⊄⊇∪ §ΝèO }§t6tã uy£o0uρ ∩⊄⊄∪ §ΝèO tt/÷Šr& uy9õ3tFó™$#uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$s)sù 
÷βÎ) !#x‹≈yδ ωÎ) Öøt¾ ãrO÷σãƒ ∩⊄⊆∪ ÷βÎ) !#x‹≈yδ ωÎ) ãΑöθs% Î|³u;ø9$# ∩⊄∈∪ Ïµ‹Î=ô¹é'y™ ts)y™ ∩⊄∉∪ !$tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ 

ãs)y™ ∩⊄∠∪ Ÿω ’Å+ö7è? Ÿωuρ â‘x‹s? ∩⊄∇∪ ×πym#§θs9 Î|³t6ù=Ïj9 ∩⊄®∪ $pκön=tæ sπyèó¡Î@ u|³tã ∩⊂⊃∪ $tΒuρ !$uΖù=yèy_ |=≈ptõ¾r& 
Í‘$̈Ζ9$# ωÎ) Zπs3Í×̄≈n=tΒ   $tΒuρ $uΖù=yèy_ öΝåκsE£‰Ïã ωÎ) ZπuΖ÷FÏù t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#ρãxx. z⎯É)øŠtFó¡uŠÏ9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# 

yŠ#yŠ÷“tƒuρ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ $YΖ≈uΚƒÎ)   Ÿωuρ z>$s?ötƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ   tΑθà)u‹Ï9uρ t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû 
ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚz£∆ tβρãÏ≈s3ø9$#uρ !#sŒ$tΒ yŠ#u‘r& ª!$# #x‹≈pκÍ5 WξsWtΒ 4 y7Ï9≡x‹x. ‘≅ÅÒãƒ ª!$# ⎯tΒ â™!$t±o„ “Ï‰öκu‰uρ ⎯tΒ 

â™!$t±o„ 4 $tΒuρ ÞΟn=÷ètƒ yŠθãΖã_ y7În/u‘ ωÎ) uθèδ 4 $tΒuρ }‘Ïδ ωÎ) 3“tø.ÏŒ Î|³t6ù=Ï9 ∩⊂⊇∪ ξx. ÌuΚs)ø9$#uρ ∩⊂⊄∪ È≅ø‹©9$#uρ øŒÎ) 
tt/÷Šr& ∩⊂⊂∪ Ëxö6Á9$#uρ !#sŒÎ) txó™r& ∩⊂⊆∪ $pκ̈ΞÎ) “y‰÷nZ} Îy9ä3ø9$# ∩⊂∈∪ #\ƒÉ‹tΡ Î|³t6ù=Ïj9 ∩⊂∉∪ ⎯yϑÏ9 u™!$x© óΟä3ΖÏΒ 
βr& tΠ£‰s)tGtƒ ÷ρr& ẗzr'tGtƒ ∩⊂∠∪ ‘≅ä. ¤§øtΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡x. îπoΨ‹Ïδu‘ ∩⊂∇∪ HωÎ) |=≈ptõ¾r& È⎦⎫ÏϑuŠø9$# ∩⊂®∪ ’Îû 

;M≈̈Ζy_ tβθä9u™!$|¡tFtƒ ∩⊆⊃∪ Ç⎯tã t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$# ∩⊆⊇∪ $tΒ óΟä3x6n=y™ ’Îû ts)y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟs9 à7tΡ š∅ÏΒ 
t⎦,Íj#|Áßϑø9$# ∩⊆⊂∪ óΟs9uρ à7tΡ ãΝÏèôÜçΡ t⎦⎫Å3ó¡Ïϑø9$# ∩⊆⊆∪ $̈Ζà2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ t⎦⎫ÅÒÍ←!$sƒø:$# ∩⊆∈∪ $̈Ζä.uρ 

Ü>Éj‹s3çΡ ÏΘöθu‹Î/ È⎦⎪Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ #©̈Lym $oΨ9s?r& ß⎦⎫É)u‹ø9$# ∩⊆∠∪ $yϑsù óΟßγãèxΖs? èπyè≈xx© t⎦⎫ÏèÏ≈¤±9$# ∩⊆∇∪ $yϑsù öΝçλm; 
Ç⎯tã ÍοtÏ.õ‹−G9$# t⎦⎫ÅÊÌ÷èãΒ ∩⊆®∪ öΝßγ̄Ρr(x. Ößϑãm ×οtÏΖtFó¡•Β ∩∈⊃∪ ôN§sù ⎯ÏΒ ¥οu‘uθó¡s% ∩∈⊇∪ ö≅t/ ß‰ƒÌãƒ ‘≅ä. 

<›ÌøΒ$# öΝåκ÷]ÏiΒ βr& 4’tA÷σãƒ $Zßsß¹ Zοu¤³oΨ•Β ∩∈⊄∪ ξx. ( ≅t/ ω šχθèù$sƒs† nοtÅzFψ$# ∩∈⊂∪ HξŸ2 …çµ̄ΡÎ) 
×οtÏ.õ‹s? ∩∈⊆∪ ⎯yϑsù u™!$x© …çνtŸ2sŒ ∩∈∈∪ $tΒuρ tβρãä.õ‹tƒ HωÎ) βr& u™!$t±o„ ª!$# 4 uθèδ ã≅÷δr& 3“uθø)−G9$# ã≅÷δr&uρ 

ÍοtÏøópRùQ$# ∩∈∉∪ ﴾]1(]املدثر(
ِوصدرت،  َ َ  فانترش ]÷ العرب من ذلك املوسم بأمر رسول اهللاَ
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  .ِهِرََف يف بالد العرب كلها بسبب الوليد ونُهُرْكِذ
ــــــ اهللاَُادَرَا أَِذوإ ــــــَرـْشَ ن ـــِوُط  ٍةَيلِضَ ف ـــسوْتَي ـــسان ح ـــا ل ـــاح هل ُ أت ََ ََ ِ

َ َ َ  ِدَ

 ، والكهانـة، والـسحر، فكذبوه وآذوه، ورمـوه بالـشعر؛ا به سفهاءهمْوَرْغَ أ-5
ا بـأرشافهم يف ً مـر يومـوقد هبم، ٍالَبُ مُْريَ ألمر اهللا غٌرِهْظُ م÷ اهللا ُواجلنون، ورسول

 أمـا ؟أتسمعون يا معـرش قـريش:  فوقف عليهم وقال؛ فأكثروا الغمز واللمزِرْجِاحل
 جئتكم بالذبح؛ فنزلـت كلمتـه علـيهم كالـصاعقة، فراحـوا والذي نفيس بيده لقد

ً جهـوال، فتـذامروا يف اليـوم َ ما كنت يا أبا القاسم فواهللاِْفَِرصْان: يتلطفون قائلني له
 وهـو ؟أنت الذي تقول يف آهلتنا كـذا:  فوثبوا عليه وثبة رجل واحد قائلني له؛الثاين
 دونـه  ردائه، فقام أبو بكـر ِعَمْجَِم فأخذ رجل ب؛نعم، أنا الذي أقول ذلك: يقول

tβθ﴿: وهو يبكي ويقول è= çF ø) s? r& ¸ξ ã_ u‘ β r& tΑθ à) tƒ }† În1 u‘ ª! ْومـن، ]28:غافر[﴾#$  مـا ِّدَشـَ أِ
ا فام لقيه أحد إال كذبه وآذاه، فرجع إىل منزله فتدثر مـن شـدة ً أنه خرج يوم÷لقي 

$﴿: ما أصابه، فأنزل اهللا تعاىل عليه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ﴾]املدثر[.  
ْ أذية أيب جهل التي تسببت يف إسالم احلمزة -6 َ َّ َ َ :@ 
مـن : عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعـض مـا يكـره÷  برسول اهللاٍ أبو جهلَّمر 
 َناَعْدُ لعبداهللا بن جـٌالةْومو-÷  اهللاُِولُسَ رُهْمِّلَكُ فلم ي، والتضعيف ألمره، لدينهِبْيَالع

 ،و جهل إىل ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهمب ثم انرصف أ-يف مسكن هلا تسمع ذلك
وكـان  -  لهٍصنََا من قًا قوسه، راجعًحِّشَوَتُ أن أقبل ماملطلب   محزة بن عبدفلم يلبث

 وكان بعد الصيد ال يمر عىل ناد من قريش إال وقف وسلم وحتدث معهـم، ،حيب الصيد
َموالة ابن جدعان بَّرَ مفلام -ًا شكيمةَهَّدََش وأ، قريش فتى يفَّزََعوكان أ  وقد رجع رسول -َ

بـن )1(ِمَكـَ أخيك مـن أيب احلُ ما لقي ابنَ لو رأيتَةَارَمُيا أبا ع:  قالت له- إىل بيته÷اهللا 
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ْ، وبلغ منه ما يكره؛ فاحتمل محُهَّبَآذاه وس: !هشام  ؛ا أراد اهللا به مـن كرامتـهَِم لُبَضَ الغَةَزَ
 به، فلام دخل املـسجد َِعوقُا أليب جهل إذا لقيه أن يًّدِعُ م؛فخرج يسعى ومل يقف عىل أحد

 ُهَّجَشَا يف القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام عىل رأسه رفع القوس فرضبه هبا فًنظر إليه جالس
َّيلَ ذلك عـَّدُرَ ف؟ وأنا عىل دينه أقول ما يقولُهُِمتْشَتَأ: ، ثم قالًةَرَكنُْ مًةَّجَش  !َتْعَطَتْ اسـِِن إَ

 ابـن ُتْبَبَوا أبـا عـامرة، فقـد سـُعَد: فقامت رجال من بني خمزوم لينرصوا أبا جهل فقال
 وامتنع، وأن محزة َّ قد عز÷ رسول اهللا َّنَ أٌشْيَرُ قْتَفَرَ عُا، فلام أسلم محزةًا قبيحًّبَأخيه س

  .)1(سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه
7-2( الرتغيب واإلغراء سياسة(:  

 ُولُسَ ور-ا يف نادهيمًا من سادات قريش فقال هلم يومًدِّيَ سَةَيعِبَ رُْن بُةَبْتُكان ع -أ 
َ إىل حمُومُقَأ َالَيا معرش قريش أ: -ُهَدْحَ يف املسجد وٌ جالس÷اهللا   َضِرْعَأَ وُهَمِّلَكُأَ فٍدَّمُ

 ،ا؟ وذلك حني أسلم محزةنََّ عَّفُكَيَ وَاءَا شََّهيَ أُهَِيطْعا فنَُهَضَْع بُلَبْقَا لعله يًورُمُعليه أ
 إليه ْمُبىل يا أبا الوليد ق:  فقالوا؛يزيدون ويكثرون ÷ورأوا أصحاب رسول اهللا 

يف ] الرشف [ِةَطِّ من الس:َتْمِلَبن أخي إنك منا حيث قد عيا:  فقام إليه وقال؛ُهْمِّلَكَف
 به جامعتهم، َتْقَّرَ ف: قومك بأمر عظيمَ أتيت واملكان يف النسب، وإنك قد،العشرية

ا تنظر فيها ً عليك أمورْضِرْعَ مني أْعَمْاسَ آباءهم، فَتْبِهم، وعَ به أحالمَتْهَّفَوس
بن يا: قال؛ ْعَمْ يا أبا الوليد أسْلُق: ÷ فقال له رسول اهللا ؛لعلك تقبل منها بعضها

 مجعنا لك من أموالنا حتى تكون ًاالَ مِر به من هذا األمَ بام جئتُيدِرُ تَ كنتِْنأخي إ
ا دونك، وإن ًرْمَ أَعَطْقَدناك علينا حتى ال نَّا سوً، وإن كنت تريد به رشفًأكثرنا ماال

تراه ال تستطيع  )3(اًّيِئَ علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رَاكنَْكَّلَا مًكْلُ به مُيدِرُ تَكنت
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 فإنه ربام غلب ؛ منهَكَئِْربُيه أموالنا حتى ن وبذلنا فَّبِّرده عن نفسك طلبنا لك الط
 ÷  اهللاُِولُسَ ور-ى منه، حتى إذا فرغَاوَدُ عىل الرجل حتى ي]الصاحب من اجلن[التابع

 :فاسمع مني:  قال،نعم:  يا أبا الوليد؟ قالَتْغَرَ فْدَقَأ : قال-يستمع منه
﴿ijk $Οm ∩⊇∪ ×≅ƒ Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊄∪ Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Á èù 
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Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑ t↔ ó¡ o„﴾)1(حتوهكذا ؛ َ  من ًابةَسنُْ م»ْتَلِّصُف« اآليات من سورة ِتَرَّدَ
َّولـماا عليهام، ًا يديه خلف ظهره معتمدًيِقْلُ يستمع مُةَبْتُ، وعِرَرُّكالد ÷ رسول اهللا فم َ 

؛  يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاكَقد سمعت:  إىل السجدة سجد، ثم قال÷انتهى 
نحلف باهللا لقد جاءكم بغري الوجه الذي :  عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم لبعضفقام

 بمثله ُ واهللا ما سمعتً قوالُسمعت: ما وراءك؟ قال: ذهب به، فلام جلس إليهم قالوا
 قريش أطيعوين يا معرش ، وال بالكهانة، وال بالسحر،قط، واهللا ما هو بالشعر

وا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه، فواهللا ليكونن لقوله ُّلَ وخ،واجعلوها يب
هر عىل  بغريكم، وإن يظُوهُمُيتِفُ العرب فقد كُهْبِصُ، فإن تٌ عظيمٌالذي سمعت منه نبأ

 واهللا يا أبا َكَرَحَس:  قالوا؛ بهِ الناسَدَعْسَ، وكنتم أْمُكزُِّ عُهزُِّ وع،ْمُكُكْلُ مُهُكْلُمَالعرب ف
  .هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدالكم: الوليد بلسانه، قال

جعل اإلسالم يفشو بمكة بني الرجال والنساء ال يرده يشء، وقريش حتبس من  -ب
 إن أرشاف قريش بعثوا ثم ، من استطاعت فتنته من املسلمنيُِنتَْفقدرت عىل حبسه وت

، فقالوا ْمُهُتنََا عليه عًيزِزَ ع،ْمِهِدْشُا عىل رً ألنه كان حريص؛اً فجاءهم رسيع÷إىل حممد
 من العرب أدخل عىل قومه مثل ما أدخلت عىل ًيا حممد إنا واهللا ما نعلم رجال: له

 اجلامعة، َتْقَّرَ األحالم، وفَتْهَّفَسَين واآلهلة، و الدَتْبِعَ لقد شتمت اآلباء، و؛قومك
ُعرضوا عليه ما عرض عتبة، وعرضوا  ثمك، قد جئته فيام بيننا وبينَوفام بقي أمر قبيح إال  ََ

                                                           
 قراءة هذا الدعاء حال السجود، وهـو سـجدة ويستحب ، مرة15 وسجود التالوة يف القرآن - ٍ تالوةَةَدْجَس) 1(

، وعليـك ُ، ولـك أسـلمتُ، وبك آمنتُ، ولك عبدتُاللهم لك سجدت:  بنية وتكبرية وال تسليم فيهاواحدة
 اللهم اكتب يل ؛ فتبارك اهللا أحسن اخلالقني، وشق سمعه وبرصه، وصوره،، سجد وجهي للذي خلقهُتوكلت

 .Fا، وتقبلها مني كام تقبلتها من عبدك داودًا، واجعلها يل ذخرًا، وضع عني هبا وزرًهبا عندك أجر
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ما يب ما تقولون، ما «: ÷ هلم رسول اهللا فقالعليه أن يزوجوه من أبكارهم من شاء؛ 
 وال امللك عليكم، ولكن اهللا ، فيكم وال الرشف،جئت بام جئتكم به أطلب أموالكم

ا، فبلغتكم ًا ونذيرً وأمرين أن أكون لكم بشري،ًا كتابَّ، وأنزل عيلًبعثني إليكم رسوال
رساالت ريب ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا 

ْ عيل أصربُوهُّدَُر تِْنواآلخرة، وإ يا حممد، : قالوا؛ »م ألمر اهللا حتى حيكم اهللا بيني وبينكِ
 ٌدَحَ ليس من الناس أْنَا مام عرضناه عليك فإنك قد علمت أًفإن كنت غري قابل منا شيئ

 لنا ربك الذي بعثك بام بعثك به ْلَسَ ف؛ا مناًشْيَ عَّدَشَ، وال أً ماءَّلَقَا، وال أًدََل بَقَيْضَأ
ا ً لنا فيها أهنارْرِّجَفُيْلَ لنا بالدنا، وْطُسْبَيْ عنا هذه اجلبال التي قد ضيقت علينا، ولَّْريَسُيْلَف

ُّيصُ فيمن يبعث لنا منهم قْنُكَيْلَ لنا من مىض من آبائنا، وْثَعْبَيْلَكأهنار الشام والعراق، و  ُ بنَ
 َوكُقَّدَ، فنسأهلم عام تقول، أحق هو أم باطل؟ فإن صٍقْدِ صَكالب، فإنه كان شيخ

؛  كام تقولًنا به منزلتك عند اهللا، وأنه بعثك رسوال ما سألناك صدقناك، وعرفَتْعنََصَو
 ُتْلِرسُ إليكم، إنام جئتكم من اهللا بام بعثني به، وقد بلغتكم ما أُتْثُِعما هبذا ب«: ÷ فقال

َّيلَ وإن تردوه ع،به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة  ألمر اهللا تعاىل ِْربْصَ أَ
 ربك أن ْلَفإذا مل تفعل هذا لنا فخذ لنفسك وس: قالوا؛ »محتى حيكم اهللا بيني وبينك

 ،اً وقصور،ًااننَِ فليجعل لك جُهْلَسَ بام تقول ويراجعنا عنك، وَكُقِّدَصُا يًكَلَيبعث معك م
 فإنك تقوم باألسواق كام نقوم، ؛ا نراك تبتغيَّمَ هبا عَيكِنْغُا من ذهب وفضة يًوكنوز

 ؛ نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت كام تزعموتلتمس املعاش كام نلتمسه، حتى
 وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم هبذا، ولكن اهللا ،ما أنا بفاعل«:  هلمفقال

ا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه ًا ونذيرًبعثني بشري
  )1(اًفَِس علينا كَاءَمَّ السِطِقْسَأَف: قالوا؛ » أصرب ألمر اهللا حتى حيكم اهللا بيني وبينكمَّعيل

                                                           
 .782 القاموس ص . بالكرس، وهي القطعة من اليشءٍةَفْسِمجع ك)1(
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: ÷ رسول اهللا فقال ؛كام زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا ال نؤمن لك إال أن تفعل
 ربك أنا َمِلَا عَمَفَيا حممد، أ: قالوا ؛»َلَعَذلك إىل اهللا، إن شاء أن يفعله بكم ف«

 إليك َمَّدَقَتَيَ ف؛لبسنجلس معك ونسألك عام سألناك عنه، ونطلب منك ما نط
 ما هو صانع يف ذلك بنا إذ مل نقبل منك ما جئتنا به؟ َكَِربُ ما تراجعنا به، وْخيَكَمِلْعُيَف

، وإنا واهللا ال نؤمن )1(الرمحن:  هذا رجل بالياممة يقال لهَكُمِّلَعُ إنام يَكَّنَإنه قد بلغنا أ
 أو َكَكِلُ منا حتى هنَتْغََلنرتكك وما با، فقد أعذرنا إليك يا حممد، واهللا ال ًبالرمحن أبد

 لن نؤمن :وقال قائلهموهي بنات اهللا، :  نحن نعبد املالئكة:وقال قائلهما، نََكِلُهت
 قام عنهم، وقام ÷ قالوا ذلك لرسول اهللا فلام؛ ًلك حتى تأتينا باهللا واملالئكة قبيال

: قال له ف-)2(عبداملطلبعاتكة بنت - معه عبداهللا بن أمية بن املغرية وهو ابن عمته
ا ليعرفوا ً عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك ألنفسهم أمورَضَرَع

 فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ َوكُِعبَّتَيَ وَوكُقِّدَصُهبا منزلتك من اهللا كام تقول وي
لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من اهللا فلم تفعل، فواهللا ال أومن بك 

ا ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأيت معك ًمَّلُا حتى تتخذ إىل السامء سًبدأ
 ذلك ما ظننت أين َ لو فعلت اِهللاُمْايَبأربعة من املالئكة يشهدون لك أنك كام تقول، و

 ملا فاته ؛اًفِا آس وانرصف عنه إىل أهله حزينً÷أصدقك، ثم انرصف عن رسول اهللا 
-1/315ابن هشام [ا رأى من مباعدهتم إياهَِملَه من قومه حني دعوه، ومام كان يطمع ب

 .ô‰s)s9uρ $oΨøù§|À Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû #x‹≈yδ Èβ#u™öà)ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ä﴿: هذه اآليات الكريامتنزلت ف ؛]318
9≅sWtΒ #’n1r'sù çsYø.r& Ä¨$̈Ζ9$# ωÎ) #Y‘θàà2 ∩∇®∪ (#θä9$s%uρ ⎯s9 š∅ÏΒ÷σœΡ y7s9 4©®Lym tàføs? $uΖs9 z⎯ÏΒ 

ÇÚö‘F{$# %·æθç7.⊥tƒ ∩®⊃∪ ÷ρr& tβθä3s? šs9 ×π̈Ψy_ ⎯ÏiΒ 9≅ŠÏƒ̄Υ 5=uΖÏãuρ tÉdfxçGsù t≈yγ÷ΡF{$# $yγn=≈n=Åz #·Éføs? 
                                                           

ُهو مسيلمة بن حبيب احلنفي الكذاب، تـسم )1( َ َ َُ سـنة، وكـان يـامرس 150عـاش ى بـالرمحن يف اجلاهليـة، ْ
 .4/95، وسرية ابن كثري 4/225نف  الروض األ.السحر؛ فيوهم أنه يدخل البيضة يف القارورة

 .أسلم عبداهللا قبل فتح مكة )2(



 )83( 

∩®⊇∪ ÷ρr& xÝÉ)ó¡è@ u™!$yϑ¡¡9$# $yϑx. |Môϑtãy— $uΖøŠn=tã $̧|¡Ï. ÷ρr& u’ÎAù's? «!$$Î/ Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$#uρ ¸ξ‹Î6s% ∩®⊄∪ ÷ρr& 
tβθä3tƒ y7s9 ×MøŠt/ ⎯ÏiΒ >∃ã÷zã— ÷ρr& 4’n∋ös? ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# ⎯s9uρ š∅ÏΒ÷σœΡ y7ÍhŠÏ%ãÏ9 4©®Lym tΑÍi”t∴è? $uΖøŠn=tã 
$Y7≈tFÏ. …çνäτtø)̄Ρ 3 ö≅è% tβ$ysö7ß™ ’În1u‘ ö≅yδ àMΖä. ωÎ) #Z|³o0 Zωθß™§‘ ∩®⊂∪﴾]وقوله تعاىل]اإلرساء ، :
﴿(#θä9$s%uρ ÉΑ$tΒ #x‹≈yδ ÉΑθß™§9$# ã≅à2ù'tƒ uΘ$yè©Ü9$# ©Å ốϑtƒuρ †Îû É−#uθó™F{$#   Iωöθs9 tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9Î) 

Òn=tΒ šχθä3uŠsù …çµyètΒ #·ƒÉ‹tΡ ∩∠∪ ÷ρr& #’s+ù=ãƒ Ïµø‹s9Î) î”∴Ÿ2 ÷ρr& ãβθä3s? …çµs9 ×π̈Ψy_ ã≅à2ù'tƒ $yγ÷ΨÏΒ 4 
tΑ$s%uρ šχθßϑÎ=≈©à9$# βÎ) šχθãèÎ6−Gs? ωÎ) Wξã_u‘ #·‘θßsó¡̈Β﴾ ]1(]8 -7 :الفرقان(.  
 ا وهو ساجد، فلام دنـ÷ا وأراد أن يشدخ رأس النبي ً احتمل أبو جهل حجر-8

 يل دونه َضَرَع: ا قد يبست يداه عىل احلجر وقالً مرعوبُهُنْوَا لًا متغريًمنه رجع منهزم
: ÷ قـال رسـول اهللا ؛ أن يـأكلنيَّمَهـَتـه وأنيابـه ف مثل هامُ من اإلبل ما رأيتٌلْحَف
ُذلك جربيل لو دنا ألخذه« َ َْ ََ َ َ َ ُ َ ِ«)2(.  

يا معرش قـريش إنـه واهللا قـد :  ملا قال هلم أبو جهل ذلك قام النرض بن احلارث فقال-9
 ،ا، أرضـاكم فـيكمًا حـدثًنزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كـان حممـد فـيكم غالمـ

 - الشيب، وجاءكم بام جاء بهِهْيَغْدَ، حتى إذا رأيتم يف صً أمانةْمُكَمَظَْع وأ،ًا حديثْمُكَقَدَْصوأ
 كـاهن، ال :وقلتم ،ْمُهَدْقَ وعْمُهَثْفَنَ ساحر، ال واهللا ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة و:قلتم

َواهللا ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وختاجل اعر، ال واهللا مـا  شـ:وقلتم ،ْمُهَعْجَ وسمعنا سْمُهُ
 جمنون، ال واهللا ما هو :وقلتمهزجه ورجزه، : هو بشاعر قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها

، وال وسوسته، وال ختليطه، يا معرش قريش فـانظروا ِهِقنَِْخبمجنون لقد رأينا اجلنون فام هو ب
 وممـنقـريش،  النرض بن احلارث من شياطني وكان؛ يف شأنكم فإنه قد نزل بكم أمر عظيم

 هبا أحاديـث َمَّلَعَتَو )3(َةَْريِ احلَمِدَ قد قوكان، وينصب له العداوة، ÷كان يؤذي رسول اهللا 
                                                           

  .1/201، وعيون األثر 1/330ابن هشام  )1(
 . 2/191لبيهقي ، ودالئل النبوة ل1/319 وابن هشام ،3/57البداية والنهاية ) 2(
 . كم5.5أي ما يقارب . 2/329معجم البلدان . ، عىل بعد ثالثة أميال منهامدينة قرب الكوفة )3(



 )84( 

 فيـه َرَّكَذَا فـً جملـس÷  إذا جلس رسول اهللافكان ؛َارَيِدنَْفْسإ و،َمُتْسُر:  مثلملوك الفرس
 ثـم ، يف جملسه إذا قامُهَفَلَ خ-ن نقمة اهللاِ قبلهم من األمم مْنَ قومه ما أصاب مَرَّذَباهللا وح

َِّيل إَّمُلَهَا منه، فًأنا واهللا يا معرش قريش أحسن حديث: قال  فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، َ
 ‘ ابن عباس وكان ا مني؟ًبامذا حممد أحسن حديث:  ثم يقول،ثم حيدثهم عن ملوك فارس

 %sŒÎ) 4’n?÷Gè? Ïµø‹n=tã $uΖçF≈tƒ#u™ š^$s#﴿: قـول اهللا عزوجـل: نزل فيه ثامين آيات من القـرآن: يقول
çÏÜ≈y™r& š⎥⎫Ï9̈ρF{$# ﴾]1/321ابن هشام [ ما ذكر فيه األساطري من القرآنوكل، ]15:القلم[.  
بلغنـي أنـك : ٌّيـَبـُ فقـال أٍفَلـَ بن خٍّيـَُبا ألًكان عقبة بن أيب معيط صديق -10

 ففعـل عـدو ؛ُهَبـِّذَكُت يف وجهـه وَلُفْتَواهللا ال أرىض عنك حتى ت؛ استمعت إىل حممد
tΠ ﴿: فنزل قول اهللا؛اهللا öθ tƒ uρ Ù yè tƒ ãΝ Ï9$ ©à9 $# 4’ n? tã Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ãΑθ à) tƒ © Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹sƒ ªB $# yì tΒ ÉΑθß™ §9 $# 

Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ © Í_ tF ø‹ s9 óΟ s9 õ‹ Ïƒ ªB r& $ ºΡ Ÿξ èù WξŠ Î= yz ∩⊄∇∪ ô‰ s) ©9 © Í_ ¯= |Ê r& Ç⎯ tã Ì ò2 Ïe%! $# y‰ ÷è t/ øŒ Î) 
’ ÎΤ u™ !$ y_ 3 šχ% Ÿ2 uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 Zωρ ä‹ s{﴾)1( ]يوم ُةَبْقُ عَِلتُ وق،]29- 27: الفرقـان 
َقتل َ كرم اهللا وجهه، وٍّ عيلِدَِيبدر ب ِ ٌّيبُأُ   .÷ النبي ِدَِي بٍدُحُ أَمْوَ يَ

 فقد كان أبوه وأمـه وأخـوه ؛ ألشد العذاب)2( تعرضت أرسة عامر بن يارس-11
ٍارسَ يـَّمُ عدو اهللا أبو جهل فطعـن أَّرَمَكوسني، فعبداهللا معلقني من ا َهـِلُبُ بحربتـه يف قِ

 رمحة اهللا عليها أول شـهيدة وكانت، األشقياءفامتت راضية مرضية مستهزئة هبؤالء 
الـسرية ملغلطـاي [بـن خدجيـةااحلارث بـن أيب هالـة : شهيد أول :وقيل ،)3(يف اإلسالم

                                                           
 .279وأسباب النزول للنيسابوري . 11/19/12تفسري الطربي ) 1(
َ قبيلة رشق وغـرب مدينـة ذمـار)ٍْسنَع(من أرسة صغرية من اليمن، قدم والد عامر بن يارس من اليمن ) 2( َ َ، 

ًوأخواه احلارث ومالك يطلبون أخا هلم، فرجع احلارث ومالك، وأقام يارس وحالف أبا حذيفة بن املغرية 
ُتهَمَمن بني خمزوم، فزوجه أ ٍ بنت خباطَةَّيَمُ سَ َّ ً، فولدت له عامرا فأعتقه أبو حذيفه، فلام جاء خياط: ، ويقالُ

، وأسـد 585 رقـم 4/327، 9210 رقـم 3/610اإلصـابة . اإلسالم أسلم عامر وأبواه وأخوه عبـداهللا
  .1/406، وسري أعالم النبالء 3/246، وطبقات ابن سعد 5502 رقم 5/433الغابة 

 .3/111، والبداية والنهاية 2/282  ودالئل النبوة،8/264الطبقات  )3(



 )85( 

 إليه أنه نال من العذاب ما أجربه عـىل ا وشكاً فزع÷ عامر إىل النبي وأقبل، ]115ص
: ً يـده عـىل صـدره قـائال÷ فوضع النبي ؛÷ ويسب رسول اهللا ،أن يتكلم بالكفر
ω ﴿: فنزل قول اهللا تعاىل؛)1(ْدُعَفإن عادوا ف:  قال؛ا باإليامنمطمئنً: كيف جتده؟ قال Î) 

ô⎯ tΒ oν Ì ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑ ôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ ﴾] 106:النحل[.  
 فكان خيرجـه يف حـر الظهـرية ويطـرح َفَلَا ألمية بن خً عبد كان بالل -12

ال تزال هكذا حتى متـوت أو :  لهًفوقه صخرة ثقيلة ويرتكه فوق الرمل احلامي قائال
ُشعارهتكفر بمحمد، وهو يردد  ََ ٌأحد أحد:  املشهورِ ٌَ ََ َ)2(.  

 فكشف له عـن ظهـره )3(ٌابَّبَءه خ الكعبة فجاِاءنَِِف ذات يوم يصيل ب÷كان النبي -13
يـا رسـول اهللا ادع : وكانوا يلزقونه باحلجارة احلامية هو والضعفاء من أمثاله، فقالا، ًحمروق

 ُطَشْمـُيَ لْمُكَلْبَ قـَانَ كـْنَ مـَِّنإ«:  حتى امحر وجهه وقال÷ فغضب النبي ؛اهللا أن يفرج عنا
 ُعَوضـُ ذلك عن دينه، ويُهُفِْرصَ ما يٍبَصَ وعٍمَْحل من ِهِمْظَ عَونُا دَ بأمشاط احلديد مْمُهُدَحَأ

 هـذا األمـر  اهللاَُّنَتمُيـَ ول؛ ما يرصفه ذلك عن دينـه،ُّقَشُيَ رأس أحدهم فِقِرْفَاملنشار عىل م
  .)4(»ِهِمنََ عىل غَ ال خياف إال اهللا والذئبَتْوَمَْرضَ من صنعاء إىل حُ الراكبَريِسَحتى ي

  . ممتلكاهتموسلبارهم، ن ديم ترشيد املسلمني -14
  . سياسة احلصار والتجويع-15

                                                           
 وصححه 2/357املستدرك و ،1/190احلليةو ،237 ص14 ج8 تفسري الطربي مج3/249الطبقات ) 1(

 .237  ص  وأسباب النزول،الذهبي
  .2/452، وتاريخ الطربي 1/339سرية ابن هشام ) 2(
ًا شديدا ألجل ذلك، شهد بدرا وما ًابن األرت بن جندلة بن سعد التميمي، هو أول من أظهر إسالمه، وعذب عذاب) 3( ً

ًا، أسـلم راغبـا، وهـاجر ًرحـم اهللا خبابـ: بقرب خباب، فقالمر  عاد اإلمام عيل من صفني وملا ،بعدها، ونزل الكوفة
ُطائعا، وعاش جماهدا، وابت ً . بينه وبني جـرب بـن عتيـك÷  النبي ى آخ.، ولن يضيع اهللا أجرهً يف جسمه أحوااليلً

  .646 رقم 2/21، واالستيعاب 1407 رقم 2/147، وأسد الغابة 2210 رقم 1/416اإلصابة 
 . 2/147 وأسد الغابة ،2649 وأبو داود ،3416البخاري رقم ) 4(
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…‚Ö]æÃÖ]æ<ŒV< <

ر؛ ليتميز هواملؤمنون بمكة كانت بمثابة ص÷  تلك املحن التي عاشها النبي -1
ôΘ﴿: اخلبيث من الطيب، كام قال سـبحانه r& ÷Λ ä⎢ ö7 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝ n= ÷è tƒ uρ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9   .]142:آل عمران[﴾ #$
الصارم عىل خباب أمجل وأعظم أسـلوب لرتبيـة النـواة األوىل؛ ÷ ُّد النبي َ ر-2
  . ذ عزمه ليهون عليه وعىل زمالئه ما يلقون من أذىحفقد ش

íf£]±c±æù]ì†r] ìçfßÖ]<àÚ<‹¸<íß‰<gq…<»
)1(

I<615ÝV 

وقد منعه اهللا بعمه -هو يرى شدة ما نزل هبم من البالء  ألصحابه و÷قال النبي 
 عنده أحد، حتـى جيعـل اهللا ُمَلْظُا ال يًكِلَلو خرجتم إىل احلبشة فإن هبا م«: أيب طالب
 وأربـع نـسوة، ً رجـالا وعددهم اثنـا عـرشًّ؛ فخرجوا رس)2(»ا مام أنتم فيهًلكم فرج

 وهـام ، وزوجها عثامن÷لنبي  وامرأتان، فيهم رقية بنت اً رجال إحدى عرش:وقيل
 ثم هاجر جعفر بن أيب طالب، ،والزبري ومصعب وأم سلمة وزوجها أول من خرج،

  .# وثامنني ًثم تتابع املسلمون حتى بلغوا ثالثة

¦íf£]ë†q^ãÚÅ^q‰÷è†ÎíÖæ^)3(:   
 املـسلمني اآلمـن ُّرَقـَ وقد أزعجهـم م)4(ٌ جتاريةٌكان بني قريش واحلبشة عالقات

 بـن اً فأرسلوا عبداهللا بن أيب ربيعة وعمـر؛ناك، وحصانة الرسول بحامية أيب طالبه
                                                           

 والبدايـة ،1/203 والطبقـات ،2/328وتـاريخ الطـربي ، 2/79 والروض األنف  ،1/344ابن هشام  )1(
 .163 وهاشم معروف،116مغلطايو ،2/485،517 والسبل،2/3 وسرية ابن كثري،3/84 والنهاية

  .2/328،وتاريخ الطربي1/344،وابن هشام 17512 رقم 1/309،ومسند احلارث 9/9سنن البيهقي) 2(
، وسـرية ابـن كثـري 183ص ) الـسرية(، وتاريخ اإلسالم 3/97، والبداية والنهاية 1/209 عيون األثر )3(

  .1/356، وابن هشام 2/335، والطربي 2/3
  .مناف، كام تقدم يف رحلة الشتاء والصيف أسسها هاشم بن عبد) 4(
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ا للنجـايش ً وأرسل أبـو طالـب أبياتـ،)2(ِِهتَقِارَطَِبلَ و)1(العاص هبدايا كثرية للنجايش
  :  ، منهاحيضه عىل عدم تسليم املهاجرين

ــن ــت اللع ــم أبي َتعل ْ ْ ََّ ََّ َ َ َ
ــد)3( ــك ماج ٌ أن َ َ َّ َكــريم فــال  َ ٌ ــشَ ْ ي ــديَقَ ْى ل َ َك املجَ ُ ُانــبَ ِ )4( 

ا هدايا امللك َمَّلَطالبني تأييدهم عند امللك، ثم س م الرسوالن اهلدايا للبطارقةَّلَس
 ؛إنه قد جلأ إىل بلدك غلامن منـا سـفهاء فـارقوا ديـنهم ومل يـدخلوا يف دينـك: وقاال

ني، فأشـارت  كـالم املـسلمُوطلبوا منه أن يردهم، وكانا يكرهان أن يـسمع امللـك
 واختـاروين ،وقـد جـاوروين-الها اهللا ال أسلمهم :  فغضب وقال؛البطارقة بردهم
 فكلمه جعفر بن أيب ، حتى أسمع منهم، فطلبهم وسأهلم عن دينهم-عىل من سواي

َكنا قومـا أهـل جاهليـة أهيا امللك، :ً قائالطالب رضوان اهللا عليه نعبـد األصـنام، : ً
ُّش، ونقطع األرحام، ونيسء اجلوار، ويأكـل القـوي منـا ونأكل امليتة، ونأيت الفواح ُ ِ ُ
نـسبه، وصـدقه، : ً بعث اهللا إلينا رسوال منـا، نعـرفحتىالضعيف، فكنا عىل ذلك 

فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من وأمانته، وعفافه، 
 األمانة، وصـلة الـرحم، دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث، وأداء

ور،  ِوحسن اجلوار، والكف عن املحارم، والدماء، وهنانا عن الفواحش، وقول الـزُّ ِ ِّ
                                                           

ُكان علما لشخص، ثم ع) 1( َ أصحمةجايشالن، وكان اسم  مللوك احلبشة فصار اسم جنسَمِّمً َ َ ْ قال ابن  ، بن بحرَ

  .13، وتاريخ خليفة ص2/352، وسرية ابن كثري 6/352، واللسان 9/204التاج .  معناه عطية:قتيبة
 ٍمُّدَقـَ وهـو ذو منـصب وت،، وهو احلاذق باحلرب وأمورهـاٌبَّرَعُالقائد، م:  بلغة أهل الشام والرومُيقِرِْطالب) 2(

ًة ابن إسحاق، وروى غريه أن قريشا بعثت عامرة بن الوليد مع عمرو بن  هذه رواي.10/21اللسان . عندهم
مع عمرو بن العاص، وعـامرة، : األوىل: ًإن قريشا بعثت إىل النجايش يف أمر املهاجرين مرتني: العاص، وقيل

وا مـن هنالـك إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر؛ لينال: مع عمرو  وعبداهللا بن أيب ربيعة، وقد قيل: والثانية
إن عامرة ذهب معهام من غري إرسال، وإنـام أراد أن يغتـال : وقيل. 1/27ابن كثري . ًثأرا، فلم جيبهم النجايش

  ).خ(بلوغ املراد ، حلسن بن إسحاق . عمرو بن العاص؛ ليتزوج بامرأته، ويف ذلك قصة طويلة
ِ أبيت أن تأيت ما تذم عليه:معناها) 3( ْ َ َ ُّ َ  . يف اجلاهلية وهي حتية امللوك،ُ
 .الداخل يف محى اإلنسان)4(
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، اًشـيئِوأكل مال اليتيم، وقذف املحصنات، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نـرشك بـه 
؛ فـصدقناه، وآمنـا -عليه أمور اإلسـالموعدد -)1(وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام

ْبعناه عىل ما جاء به من اهللا؛ فعبدنا اهللا وحده فلم نرشك به شـيئا، وحرمنَـا مـا به، وات َّ َ ً
ُحرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا؛ فعدا علينا قومنَا فعذبونا، وفتنونا عن ديننا؛ لريدونا  َ ََ َ َّ
إىل عبادة األوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، فلام قهرونـا، وظلمونـا، 

خرجنا إىل بالدك، واخرتناك عىل من سواك، -ينا، وحالوا بيننا وبني دينناوضيقوا عل
هل معـك :  فقال له النجايشِورغبنا يف جوارك، ورجونا أال نظلم عندك أهيا امللك؛

 عيل، فقـرأ ُهْأَرْاقَ ف:فقال النجايش نعم، :فقال له جعفر مام جاء به عن اهللا من يشء؟
üÈ﴿ا من ًرْدَعليه ص ÿè‹γ  حليتـه، وبكـت)2(ْتَّلَضْ النجايش حتـى اخـىفبك﴾، 2!

: قال هلم النجـايش ثمهم حني سمعوا ما تال عليهم، َوا مصاحفُلَضْخَأساقفته حتى أ
 انطلقـا فـال واهللا ال ؛واحـدة)3(ٍشكاةِإن هذا والذي جاء بـه عيـسى ليخـرج مـن مـ

 عليـه النبـي  وملـا مـات صـىل، أسـلم رمحـه اهللاوقـد ،َونُادَكُوال ي  إليكام،ْمُهُمِّلَسُأ
  .)4( صالة الغائبوأصحابه

”^ÃÖ]àeæ†ÛÃÖï†}_íÖæ^¦]  1/360سرية ابن هشام[:    

إهنـم يقولـون يف : ، فقال للملكْمُهَاءَْرضَ به خُيدِبُا يً للملك كالمَيِقْلُحاول أن ي
ًعيسى قوال عظيم َفأرسلإنه عبد، : يقولون ا،ً َ ْ َ  إليهم ليسأهلم عنه، ونـزل باملـسلمني َ

هو :  له جعفرفقال ÷ عىل أن يقولوا للملك ما قال هلم النبي وأمجعوا عظيم، ٌبْرَك
 فـرضب ؛)5( وكلمتـه ألقاهـا إىل مـريم العـذراء البتـول، وروحه، ورسوله،عبداهللا

                                                           
َاملشهور أن صيام رمضان رشع يف السنة الثانية من اهلجرة) 1( ِ   .1/114شذرات الذهب . ُ
 .أي ابتلت من الدموع )2(
 . أراد أن القرآن واإلنجيل كالم اهللا تعاىل وأهنام من يشء واحد؛ الكوة غري النافذة:املشكاة )3(
 .122 ومغلطاي ،951 ومسلم رقم ،1318البخاري رقم   )4(
 . العذراء املنقطعة عن األزواج:البتول) 5(



 )89( 

واهللا ما عدا عيسى بـن مـريم مـا : ا ثم قالًودُالنجايش بيده إىل األرض فأخذ منها ع
َفتنَاخرتود؛ يعني مقدار هذا الع:  هذا العودَلتُق َ َ :  فقـال؛ بطارقته حني قال ما قالَْ

كررهـا « َمِرَم غـُكَّبَ سـْنَ مـ؛اذهبوا فـأنتم اآلمنـون:  قال للمسلمنيثم، ْمُتْرَخَوإن ن
 رد اهلـدايا، ومحـد ثم منكم، ً رجالُ من ذهب وأين آذيتً أن يل جبالُّبِحُما أ، »اًثالث

  .رصه اهللا عليهاهللا الذي رد عليه ملكه حني خرج عليه خارج ون
…‚Ö]æÃÖ]æ<ŒV< <

 يدل عىل موهبة ذاتيـة ًا عادالً إشارته عىل أصحابه باخلروج إىل احلبشة؛ ألن هبا ملك-1
فذة؛ فليس من العسري عىل عظامء الرجال معرفة العامل حـوهلم، فكانـت احلبـشة وملكهـا 

  .بحريةالنجايش الكريم خري مكان أحرز فيها املهاجرون دينهم، ومارسوا عبادهتم 
 القائد الناجح من ينبض قلبـه بحـب أتباعـه، ويعـيش عيـشتهم، وحيـيطهم -2

ْبرعايته، وجيهد نفسه يف رسم مستقبلهم السعيد؛ وذاك ما فعله خري مـن مـشى عـىل  َ ُ
 وأيام احلج يعـرض نفـسه ، ظل يدور عىل القبائل واملناهل واألسواقفقداألرض، 

 يف الطائف ما لقي، ويلتقط ولقيصحابه، ىل نرصته وحامية أإودينه، ويدعو القبائل 
األخبار عن البالد والعباد يف اجلزيرة العربيـة ومـا وراء البحـار، فوجـد ألصـحابه 

ً هيأ اهللا له مكانا مناسبثما باحلبشة، ًمكان ا لتنطلق منه دولة اإلسـالم يف ديـار األوس ً
  .واخلزرج كام سنذكره

ثر أالكريم أبو طالـب الـذي اسـتيف حتمل هم املؤمنني عمه ÷  شارك النبي -3
 كتب إىل امللك النجـايش فقد ومل يقترص عىل هم حامية ابن أخيه؛ ،باجلهاد املكي كله

ُوذكره بالصداقة بني ملوك احلبـشة وبـني جـده هاشـم بـن عبـد منـاف، والعالقـة  َ َّ َ
ة رسول قريش عمرو بـن العـاص، وكـشف أنـه داهيـة دالتجارية، وحذره من مكي

  .ا كام سبقً ذلك شعرخمادع، وقال يف
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†m_†ÛÂæìˆÛ£]Ýø‰c 
)1(:  

، املطلب   بإسالم محزة بن عبدت وقعٍلَمَ أةبرغم قتامة اجلو يف مكة فإن بارق
  .اً، ال هياب شيئ)2(، قوي الشكيمةٌدْلَ رجل شجاع جوهو
 وأن محزة سيمنعه ، قد عز وامتنع÷ أسلم محزة عرفت قريش أن رسول اهللا ملا

، وكان  ثالثة أيام تبعه عمر بن اخلطاب وبعد ،ما كانوا ينالون منهفكفوا عن بعض 
ا من األذى، إال ًة، وطاملا لقي منه املسلمون ألوانخصيا بحدة الطبع وقوة الشًمعروف

ربيعة  عامر بن ُ زوجْتَوَ رفقد ؛ وملسات خريٍأنه رغم قسوته كان ينطوي عىل رقة
:  وكنا نلقى منه البالء، وقالُرَمُوقف عبينام نحن نشد الرحال إىل احلبشة : قالت

 فقد آذيتمونا وقهرمتونا، حتى جيعل اهللا لنا ؛نعم: أتنطلقون يا أم عبداهللا؟ قلت
ا بام الحظت من ً عامرُتَْربْخَأَا، فً له رقة وحزنُتْيَأَصحبكم اهللا، ور: ا، فقالًفرج

َ محَمِلْسُى يَّتَ حُمِلْسُ يَال: نعم، قال:  فقلت؟ يف إسالمهِتْعِمَطَأ: رقته، فقال  ُارِ
َاخل  املبادئ اإلسالمية، َةَمَظَع َقَمَرَ بصالبة املسلمني، وَبِجْعُ أقد عمر لكن؛ ِابَّطْ

  إنه:فقد قيل؛  آن هلذا الرصاع أن ينحسموقدا جمرد تقليد لآلباء، ًوكان بقاؤه مرشك
 نفسك يا َكْتَّشَ واهللا لقد غ:وقال بن عبداهللا ُمْيَعُ فلقيه نُهَلْتَ يريد ق÷ذهب إىل النبي 

 !؟اًمناف تاركيك متيش عىل وجه األرض وقد قتلت حممد عمر، أترى بني عبد
 أمرهم فقد أسلمت أختك وزوجها سعيد بن زيد، فرجع ْمِقَأَارجع إىل أهلك ف

؟ ُةَمنَْيَما هذه اهل: فقال ،ا القرآنَهُئِرْقُ يِّتَ بن األرُابَّبَا وكان عند أخته خًمرسع
نكرت وأخفت الصحيفة واختبأ خباب، وقفز عمر عىل زوج أخته يرضبه، وملا فأ
نعم قد أسلمنا وآمنا باهللا : فقالت هي وزوجها أن تصده رضهبا فشجها، ْتَلَاوَح

                                                           
 170الـسرية النبـوة ص (، وتـاريخ اإلسـالم 1/445، 2/32ابـن كثـري و ،366، 1/311ابن هـشام ) 1(

 .2/119،  2/43، والروض األنف)172،
ًّذا عار ضة و جد، شديد النفس أنفا أبيا)  2(  .345خمتار الصحاح .  فم الفرسوأصل الشكيمة حديدة يف. ً
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 ُهَيِطْعُ رأى الدم عىل وجه أخته ندم وطلب منها أن تفلام ؛لك ورسوله فاصنع ما بدا
 فلام قال ذلك ؛هنا إذا قرأهاَّدُحلف لري و÷الصحيفة لينظر ما الذي جاء به حممد 

ْ عىل رشٌسِجَيا أخي إنك ن:  يف إسالمه وقالتْتَعِمَط  وإنه ال يمسها إال ،كِكِ
$! ∪⊆∩ µÛ﴿ :  مثل هذا الكالم الرائعطاهر، فقام فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها tΒ 
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 َ اإلسالمِدِّيَاللهم أ«:  يقول÷يا عمر إين سمعت النبي : وقالسمع خباب خرج 
ي عىل ِنَّلُ د:فقال يا عمر،  اهللاَ فاهللاَ؛)1(» بن اخلطاب أو أيب احلكم بن هشامَمرُِعب

ر سيفه وذهب فرضب باب البيت الذي فيه رسول اهللا  عمفأخذ ؛ُهَّلَدَحممد؛ ألسلم ف
فقال  ؛هَا سيفً هذا عمر متوشح:ًا قائالً الباب فعاد فزعِلَلَ رجل من خفنظر ؛÷

 دخل هنض إليه رسول فلام له فإن جاء خلري بذلناه له وإال قتلناه بسيفه، ْنَذْأَف: محزة
 َلِنزُرى أن تنتهي حتى يما جاء بك؟ فواهللا ما أ: وقال فجبذه جبذة شديدة ÷اهللا 

                                                           
اللهـم أعـز اإلسـالم بأحـب «:  بلفـظ9/63 وجممع الزوائـد ، بدون ذكر أيب احلكم،4362املسند رقم ) 1(

 .7/21ن عدي ب والكامل ال،»هشام  وأيب جهل بن،الرجلني إليك عمر بن اخلطاب
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 وتنفس ÷ رسول اهللا ََّربَكَ جئت ألومن باهللا ورسوله، ف:فقال بك قارعة، اهللاُ
  .مع محزة عز جانب املسلمنيوبإسالمه أصحابه الصعداء، 

đÖ]…^’ułÃgE<àÚ<Äf‰<íß‰<»ínÃfÖ]VD<< <

 ÷ بعد خيبة رسوليها إىل النجايش وانحياز امللك لـصالح النبـي -جلأت قريش
 إىل - من اإلسالم وهو يفشو يف القبائل، وإسـالم محـزة وعمـرْمِهِرْعُذَوأصحابه، و

أن ال : ا تعاقـدوا فيـه عـىل بنـي هاشـم عـىلً كتابـفكتبوا ؛سالح املقاطعة والتجويع
 ثـم تعاهـدوا ،وا منهمُاعَا وال يبتًال يبيعوا منهم شيئَ، وْمُوهُحِكنُْوا إليهم وال يُحِنكُي

وبنـو  ÷ النبـي وانحـاز،  وعلقوا الصحيفة يف جـوف الكعبـةوتواثقوا عىل ذلك،
، وظلوا ثالث سنوات، )1( إىل شعب بني هاشممن انضم إليهموهاشم وبنو املطلب 

  : أبو طالب يف ذلكوقالكابدوا فيها األهوال، 
ـــِْلبَ أَالَأ ـــَا عَغ ـــِّن ـــِينَ بِاتَ ذَىلَي ع ــَؤُل  اَن ــَا وًّي ــَّصُخ ــن ل ــي كٍّيَؤُا م ــَ بن  ِبْع

ـــ ـــوا أن ـــدنا حمَّأمل تعلم َا وج ـــُ ــِبَن  ًداَّم ــطًّي َّا كموســى خ ُ يف أول الكُ ــَ   )2(ِبْت

 أبو جهل وأبو هلب وأشباههام يف إحكام اخلناق، فأبو هلب يف األسواق يقول وتبارى
 لـئال يتـسلل ِبْعِوا عىل أصحاب حممد، وأبو جهل دائم املراقبة عىل فم الـشُالَغ: للتجار

ًّإليهم يشء رس ، َِنينِمْؤُ املـُتِّبـَثُ الكريم يُا، والقرآنً خانقُ واحلصار،ً شديدةُانت األذيةك؛ اِ
يشد من عزائم ، و]2/127الروض األنف [ املستهزئنيَ أباطيلُقَحْسَيَ، و÷ويدافع عن النبي 

ِ ويذكي ،املحارصين الصامدين ْ  التـييف نفوسهم جذوة األمل، وحامس الدعوة إىل اهللا، ُ
  .ا كثريينًأنصاروصربهم   ْمِهِّدِ اإلسالم بفضل جَبَسَا، وكًمق ع باحلصارازدادت

                                                           
، وسـرية ابـن هـشام 3/108، والبدايـة والنهايـة 1/222، وعيـون األثـر 1/209طبقات ابـن سـعد ) 1(

  .2/49، والسرية البن كثري 1/379
الـصحيح مـن سـرية و ،3/336رشح ابن أيب احلديـد و ،2/102 والروض األنف ،1/377ابن هشام  )2(

 .2/49 ابن كثري ،358 وأمايل أيب طالب ص،3/230النبي 
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 فأقبلوا حتى إذا دنوا مـن مكـة وجـدوا ؛ أهل مكةُ املهاجرين باحلبشة إسالمَغََلب
رة ثانيـة ثم هـاجروا مـ،)1(اً، فلم يدخل منهم أحد إال بجوار أو مستخفيًاخلرب باطال

حتـى بلـغ   منهم ثامين عرشة امرأة، وخرج أبو بكر،ً وثامنون رجالٌ ثالثةْمُُهتَّدِعَو
  .ِةنَُّغُّ مالك بن الدِةَارَ، ثم رجع يف جوار سيد الق)2(ادَمِ الغَكِْرب

íËév’Ö]˜ÏÞoè‚uE<àÚ<ì†^ÃÖ]<íßŠÖ]<»ínÃfÖ]<VD< <

 وكـان-بدمناف مـن أمـه هشام بن عمرو بن ربيعة أخو نضلة بن هاشم بن عمشى
ا ً طعامـُهَرَقـْوَ وقد أً بالبعري إىل فم الشعب لياليأيت لبني هاشم، ًواصالا يف قومه، ًرشيف

ا فيفعـل بـه مثـل ًَّز بُهَرَقْوَ به وقد أثم يأيتفيطلق خطامه ليدخل الشعب إىل بني هاشم، 
يـا :  فقال-طلبامل وكانت أمه عاتكة بنت عبد- بن أيب أمية بن املغريةإىل زهري -ذلك 
 ْدَ قـُثْيـَ حَكُالـَوْخَ وتـنكح النـساء وأ، وتلبس الثياب، أن تأكل الطعامَيتِضَرَزهري أ

 إين ألحلف بـاهللا أما إليهم؟ ُحَكنُْون وال يُحِكنَْ ال يباعون وال يبتاع منهم، وال يَتْمِلَع
هم ما أجابـك ه إىل مثل ما دعاك إليه منَأن لو كانوا أخوال أيب احلكم بن هشام ثم دعوت

                                                           
م، فألقى الـشيطان  قرأ سورة النج÷وسبب ذلك أن رسول اهللا : 126ص2 جقال السهييل. 2/3ابن هشام  )1(

 فطـار ؛ عند ذكر الالت والعزى، وإهنم هلم الغرانقة العىل، وإن شـفاعتهم لرتجتـى- أي يف تالوته -يف أمنيته 
َّذلك بمكة فرس املرشكون، وقالوا ُ بآخرهـا، وسـجد املـسلمون ÷ قد ذكر آهلتنا بخـري، فـسجد رسـول اهللا : َ

 هاهنا اتصل باملهاجرين بأرض احلبشة ومن ،]52:احلج[﴾ ã‡|¡Ψu‹sù ª!$# $tΒ ’Å+ù=ãƒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$#﴿:  وأنزل اهللا،واملرشكون
 صـححه زعـم أن الـشيطان قـال ذلـك والـذي ، وأهل األصول ردوا هذا احلديث:أقول. ًبأن قريشا أسلموا

مـا أتيتـك هبـذا، : إن جربيل قال ملحمـد: وأذاعه، والرسول مل ينطق به، إال أن يف حديثهم مناقضة حيث قالوا
ًأن شفاعتهم لرتجتى، أو أن النبي قاله حاكيا عن الكفرة  وهذا يعني أن النبي قاهلا من نفسه، وعنى هبا املالئكةو

 لغرض  صححها املسترشقونوقد يف هذه القصة كثري، والكالم ،ًبأهنم يقولون ذلك، فقاهلا متعجبا من كفرهم
 .ع الزنادقة واليهود تلطخت هبا كتب املـسلمني؛ لكن مجهور العلامء يعتربوهنا قصة خمتلقة من وضيف نفوسهم

 .116، وفقه السرية للغزايل 160هيكل ، و98÷  حممد رسول اهللا ينظر
موضـع يف أقـايص : ، وقيـل بلدة بـاليمن:وقيل  جهة اليمن، مكة بخمس ليال مام ييل البحروراءموضع  )2(

 .1/399معجم البلدان . أرض هجر
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 يف نقـضها حتـى ُ وحيك فامذا أصنع؟ ولو كان معي رجـل آخـر لقمـت:قال ؛اًإليه أبد
؛ اًا ثالثـنَـِْغبَأ:  لـه زهـريقال ، أنا:قال فمن هو؟ :قال ،ً رجالَتْدَجَ قد و:قال ،أنقضها
يـا مطعـم أرضـيت أن هيلـك بطنـان مـن بنـي :  بن عدي فقـال لـهِمِعْطُ إىل املفذهب

 واهللا لئن أمكنتموهم من هـذه أمااهد عىل ذلك موافق لقريش فيه؟ عبدمناف وأنت ش
ُهنُدِجَتَل  قـد :قـال وحيك فامذا أصنع؟ إنام أنـا رجـل واحـد، :قال ؛اً إليها منكم رساعْمَّ

 من هـو؟ :قال ،قد فعلت: قال: ًاأبغنا ثالثف: قال أنا، :قال من هو؟ :قال ،ًا ثانيَوجدت
ا ً له نحوفقالي بن هشام َِرتْخَ إىل أيب البفذهب ؛اًغنا رابعأب: قال زهري بن أيب أمية، :قال

 :قال ؛ نعم وأخربه:قالوهل من أحد يعني عىل هذا؟ : فقال ؛مام قال للمطعم بن عدي
 بن األسود بن املطلب، فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهـم َةَعَمَ إىل زفذهب؛ اًا خامسنَِأبغ

 فاجتمعوا  بأعىل مكةً جبالِونَُج احلَمْطَوا خُدَعَّنعم؛ فات: قال وهل معنا أحد؟ :فقال له
 أنـا أكـون :زهري وقال، بنقض الصحيفةفأمجعوا أمرهم وتعاقدوا عىل القيام  ًليالهناك 

 عليـه حلـة فطـاف بالبيـت ٌ أصبحوا غدوا إىل أنديتهم، وغدا زهريفلام؛ أول من يتكلم
طعـام ونلـبس الثيـاب، وبنـو يا أهل مكـة، أنأكـل ال:  ثم أقبل عىل الناس، فقال،اًسبع

 ُ هـذه الـصحيفةَّقَشُ منهم؟ واهللا ال أقعـد حتـى تـُاعَتْبُ إليهم وال يُباعُى ال يَكْلَهاشم ه
 فقـال، ُّقَُش واهللا ال تَكذبت: -وكان يف ناحية املسجد- فقال أبو جهل ؛ُ الظاملةُالقاطعة
 صدق زمعة :أبو البخرتي وقال، ْتَِبتُا حني كَهََتابَِت، ما رضينا كُبَذْكَ أنت واهللا أ:زمعة

 صدقتام وكذب من قال غري ذلك، نربأ :املطعم وقال به، ُّرُِق فيها وال نَِبتُال نرىض ما ك
 َِيضُ هذا أمر قـ:أبو جهل فقال ؛ا من ذلكًنحوهشام  وقال فيها، َِبتُإىل اهللا منها ومام ك

 ،»َّمُهـَّ اللَكِمْاسِب«أكلتها إال  قد َةَضََر املطعم إىل الصحيفة ليشقها فوجد األفقامبليل، 
 ، أبو طالب لقـريش مـا أخـربه بـهفقال ؛ أخرب عمه أبا طالب بذلك÷ كان النبي وقد
  .)1( فيام يزعمونُهُدَ يْتَّلُشَ، فَةَمِرْكِ كاتب الصحيفة منصور بن عوكان

                                                           
، وتأريخ اإلسالم السرية 2/59، والكامل 2/144، وسرية ابن كثري 128، ومغلطاي 2/14ابن هشام  )1(

= 
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ر أن تـنجيل، ومن معه فال بد لشمس النها÷  مهام اشتد األذى واحلصار بالنبي -1
ٌوال بد أن تتهيأ أسباب الفرج أمام الصرب والثبات؛ إن ذلك صقل ملعادن الكرام ْ َ.  

 إن الساعني يف نقض الـصحيفة مـن العقـالء، ومـن أهـل املـروءة الـذين مل -2
يرضوا بالظلم عىل إخواهنم من بني هاشم؛ فخططوا بذكاء وشـجاعة للوصـول إىل 

ْبغيتهم،  ِ ِ َ ْ   . الوصول إىل إنجاح مراميه العادلة والصحيحةء يستطيع املروهكذاُ
ٌ اليد الواحدة ال تصفق، فحني حرك هشام أربعة معه نجح يف كرس احلصار-3 ََّ ِ.  

ş£]Ý^Âÿ̂áVí«‚}ægÖ^êe_ì^Êæ)1(:   
 هـذين اجلبلـني وبمـوت، )2(ع احلياة أبو طالب وتبعته خدجيـة بعـد ثالثـة أيـامَّود

تتابعـت عليـه فيـه و، ِنَزَ، سـامه عـام احلـًا كـامالً عام احلداد÷الشاخمني أعلن النبي 
 هـو ذات فبيـنام ؛ إذ جترأت عليه قريش ونالت منه ما مل تنله أيـام أيب طالـب؛املصائب

 بني فـالن )3(ِورُزَ جَىلَأيكم يذهب إىل س:  أبو جهل الشقيقاليوم ساجد عند البيت 
ْ عقبة بن أيب معـيليضعه عىل ظهر حممد، فقام أشقاهم َ  ووضـع الفـرث عـىل ظهـره ٍطُ

 الرشيف وهو ساجد، فبلغ طفلته فاطمة سالم اهللا عليها وجـاءت فألقتـه عـن ظهـره
ًحمتقرة ،وشتمت أبا جهل ومن معه ََ ِ ْ  ٌّيِقَ وضـع شـ:ويف يـوم آخـر،  أخالقهم الوضيعةُ

ا فجعلـت إحـداهن ًرَّفـَعُ وهو ساجد، فدخل عـىل بناتـه م÷ عىل رأسه َآخر الرتاب
                                                           

 .3/212÷ ، والصحيح من سرية النبي 221
 يف نصف شـوال الـسنة :وقيل، ÷ من مولده ًبعد ميض تسع وأربعني سنة وثامنية أشهر وأحد عرش يوما) 1(

، وتـاريخ 2/57هـشام  سـرية ابـن . بخمـس:وقيل ، قبل هجرته بثالث سنني:وقيلالعارشة من البعثة، 
 .1/226، وعيون األثر 2/343الطربي 

 بعـد :وقيـل بـأربع سـنني، :وقيلماتت قبل اهلجرة بخمس سنني، : وقيل ، مخسة أيام يف رمضان:وقيل) 2(
 .131ينظر مغلطاي . اإلرساء

َالسىل )3( ُفافة الولد من الدواب واإلبل، وهو من الناس املشيمةُ ل:َّ ُ َ ََ ِ َِ َ  .14/396لسان العرب . َ
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مـا :  بـني ذلـكويقـول ؛ِ أبـاكٌ فإن اهللا مـانعُةَّينَُال تبكي يا ب: ÷، فقال تغسله وتبكي
اللهـم عليـك :  دعوتـهأطلـقو ،ا أكرهه حتى مات أبـو طالـبً شيئٌنالت مني قريش

عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن ببقريش، اللهم عليك بأيب جهل، وعليك 
فوالـذي :  ابن مسعود راوي احلـديثقال ،عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أيب معيط

  .)1( بدرِبْيِلَ إىل قَونُبَحْسُ عليهم رصعى يوم بدر يا دعْنَ مُبعثه باحلق لقد رأيت
ÿŠeäq]æ‡łçÿşì^:   
، َةَعـْمَ تـزوج سـودة بنـت زبعد سنة مـن موهتـا:  وقيلمن موت خدجية بعد أيام

حلبشة اهلجـرة الثانيـة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو الذي أسلم وهاجر إىل ا
  .)2( تزوج بسودة بعد عقده بعائشة:وقيل ،احلبشةب :وقيل، هبافقدم مكة ومات 

ßÖ]÷Ìñ^ŞÖ]»)3(V 

 للبعثـة  10 موت خدجية بثالثة أشهر وثامنية أيام لليال بقني من شهر شوال سنة بعد
 فأقامالنرصة، ا عىل قدميه إىل قبيلة ثقيف بالطائف يتلمس عندهم ًسري ÷ النبي ذهب

 بـل قـابلوه بـاللؤم )4( عرشة أيام يـدعوهم إىل اهللا، فلـم جييبـوه:وقيلا، ًبالطائف شهر
 َدَجـَا وَمـَأ: قال له أحد كبـارهمإذ  ؛يعةق عىل أهنم أصحاب أخالق راوبرهنوواخلسة، 

ا ْوَمـْدَ فأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمونـه باحلجـارة حتـى أ!؟ا يرسله غريكًدَحَ أاهللاُ
 يف رأسه، ومل يؤمن من َّجُ بنفسه فشُهَيِقَأن ي زيد بن حارثة وحاول،  الرشيفتنييهدمق

                                                           
 ،7/165فـتح البـاري و ،3/151  والنهايـة والبدايـة،2/344الطـربي تـاريخ ، و498البخاري رقـم  )1(

 .1/226عيون األثر و
 .132، ومغلطاي 2/145السرية البن كثري  )2(
 .2/150، والسرية البن كثري 1/231، وعيون األثر2/344 والطربي ،1/210والطبقات، 2/60ابن هشام )3(
ً أضافته ورشب عندها سـويقا، وهناهـا عـن َةَقْيَقُ أن امرأة تسمى ر: 7/80رواه الطرباين يف املعجم الكبري إال ما  )4(

: ؟ قـال»مـا فعلـت أمكـام« : أسلمت ثقيف سأل ولـدهيافلامعبادة طاغيتهم، وأمرها إذا صلت أن توليه ظهرها، 
 .وفيه من مل أعرفه: 6/35 قال يف جممع الزوائد .»ًلقد أسلمت أمكام إذا«: َتركناها عىل احلال التي تركتها، قال
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 احلجارة إىل حائط عنب لعتبـة وشـيبة ابنـي ربيعـة، ِعْقَ وْنِأهل الطائف أحد؛ فالتجأ م
َاللهم إليك أشكو ضعف قويت، وقلة حيلتي، وهـواين عـىل ا«: وهو يردد َ َِ َ َ َ َّ ْ ْ َُ ِ ِ َِ َّ َ ََّ ُِ َ ُ ْ َ َ ِ اس، يـا َّ َلنـَّ ِ

ــي  ــن تكلن ــت ريب، إىل م ــضعفني وأن ــت رب املست ــرامحني أن ــم ال ْأرح َ َ ْ َ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ِّ َ َ ََ ِ َ َْ َْ َ ََ ْ ََ ُ ــدو ِإُّ ٍّىل ع ُ َ َ

ِيتجهمني ُ َّ َ ََ
ْ، أم إىل قريب ملكته أمري؟ إن مل يكن بك عيل غضب فال أبايل، ولكـن )1( َ ٌ ْ َ ُِ َ َِّ َ ُ َ ََ َ ْ ََ ََ َّ َ ََ ِ ُ ْْ َ ِ ِِ ِْ َ َْ ٍ

َعافيتك هي ِ َ ُ َ ِ ِ أوسع يل، أعوذ بنُور وجهك الذي أرشقت له الظلمات، وصـلح عليـه َ ِْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َ ُ َ ََّ ُُ َْ َُّ َ َُ ْ َ َ ََ ِِ ِ ِ

ُّأمر الد ُ ْ َّنيا واآلخرة من أن ينْزل يب غضبك، أو حيل عيل سخطك، لك العتبـى حتـى َ َْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ََ َّ َُ َْ َ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ْ

َّترىض، وال حول وال قوة إال  َ َِ َ َّ َ ْ َ َُ َ َ ْ َبكَ  رآه ابنا ربيعة حتركت لـه رمحهـام فأرسـلوا ؛ فلام)2(»ِ
 فنظـر ؛باسـم اهللا: من عنب، فلام وضعه بني يديه قال ٍفْطِِقا بًّا هلام نرصانيًا غالمًاسَّدَع
من أين أنت «: إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد، فسأله:  يف وجهه، فقالٌاسَّدَع

مـن قريـة الرجـل «: ÷ى، فقـال َونَـْيَ من أهـل نٌّنرصاين: ؟ قال» وما دينك،يا عداس
ذلـك أخـي «: ÷ى؟ قـال َّتـَ ما يونس بن مَيكِرْدُوما ي: ؟ قال»ىَّتَالصالح يونس بن م

 فـسأله؛ »ِهْيـَمَدَقَ وِهْيَدَيَ وُهَسْأَ رُلِّبَقُ ي÷ عىل رسول اهللا ٌاسَّدَ، فأكب عٌّا وأنا نبيًّكان نبي
 لقد أخربين بـأمر مـا يعلمـه إال نبـي، ؛ األرض خري منهما يف: ابنا ربيعة عام فعل، فقال

  . يا عداس ال يرصفنك عن دينك فإنه خري من دينهَكَْحيَو: فقاال له
áa†Ï×Öà¢]Å^Ûj‰])3(V 

َّويف انرصاف رسول اهللا من الطائف راجعا إىل مكة حني يئس من خري ثقيف، مر  َ ً
 يصيل من جوف الليل، ÷قام ، ف)4(َةَلْخَ ليلة من مكة يف مكان يسمى نِدُْع عىل بٍوادب

                                                           
 . استقبله بوجه كريه:جتهمه )1(
 يضعف رواية هذا الـدعاء عـن وبعضهم ،6/35وجممع الفوائد . 2/345 و الطربي ،2/61ابن هشام ) 2(

، فهو يتغلغـل إىل ÷ الدعاء ال يصح أن يلفظ به إال فم النبي لكنالنبي؛ بعلة أن ابن إسحاق مدلس ثقة، 
 . ثقة ثقةابن إسحاق ثقةف ؛ وال عربة بتضعيف من ضعفه؛ فأنوار النبوة عليه ظاهرة؛القلب بدون توقف

 .2/583، وسبل اهلدى والرشاد 1/234عيون األثر   )3(
نخلة اليامنية وهام عىل بعد : ألحدهام نخلة الشامية، ولآلخر: أحد واديني بني مكة والطائف، يقال :نخلة )4(

= 
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ِ فيه يشء من مروءة أيب طالب، وطلب منه أن جي،اًوكان شهم  ا ودع؛نعم:  فقالُهَريُ
 عىل ُ واملطعم÷ا ًبنيه فلبسوا السالح وتوزعوا عىل أركان البيت حيرسون حممد

ِا فال هيًراحلته ينادي إين قد أجرت حممد أتابع أم : نكم، فقالت له قريش أحد مُهْجَ
 ملطعم هذا ÷ حفظ النبي وقد ؛َكُتَّمِ ذُرَفُإذن ال خت: بل جمري، قالوا: جمري؟ قال
 ىنَْتي يف هؤالء النَِنَمَّلَ كَّمُا ثًّيَ حُمِعْطُمْ الَانَ كْوَل «:ٍرَْدى بَارَسُ يف أفقال ،)2(الصنيع

  .)3(»لرتكتهم له
                                                           

 .4/277معجم البلدان . نصف من مكة تقريبامخسة كيلومرت و
 ، وعيون 2/347الطربي تأريخ  و ،198 ص)السرية النبوية( وتأريخ اإلسالم  ،2/63ابن هشام سرية   )1(

 .1/234األثر 
 .2/169، والبداية والنهاية 1/212الطبقات ) 2(
 رقـم 5/209عبـدالرزاق ، ومصنف 3799 رقم 4/80، واملعجم الكبري للطرباين 3139البخاري رقم ) 3(

مجع نتن، واملـراد هنـا النـتن املعنـوي وهـو : والنتنى .252 رقم 1/201، ودالئل النبوة للبيهقي 9400
 .÷إن صحت هذه اللفظة عن النبيكفرهم 
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t]†Ã¹]æð]†‰ý]E<27<ØfÎ<gq…<<íßŠe<ì†r]I621ÝD
)1( 

ُاإلرساء َْ ≈⎯z﴿:  يقــول اهللا تعــاىل مــن مكــة إىل بيــت املقــدس،ِ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& 
⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ $# “ Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθ ym 

… çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 ُواملعراج- ]1:اإلرساء[﴾#$ ْ ََ  من بيت املقـدس ِ
وهـي دابـة فـوق -اقُءه بـالربا الروايات أن جربيل جتظافرت ،إىل السموات العىل
فركبته حتـى أتيـت بيـت : ÷ قال، ِِهفْرَ يضع حافره يف منتهى ط،احلامر ودون البغل

 فقـال ؛لـبن، فأخـذت اللـبن بقدحني مـن مخـر وُيتِتُأَاملقدس وصليت ركعتني، ف
 نصب له ثم ،)2(َكُتَّمَ أْتَوَ غَرَْم اخلَتْذَخَ أْوَ ل؛احلمد هللا الذي هداك للفطرة: جربيل

 فيفيد أن املعـراج حـصل ]342رقـم [  سياق البخاريأما ،املعراج إىل السموات العىل
هللا كان أبـو ذر حيـدث أن رسـول ا:  قال أنس بن مالك عن :ُهُّصَمن مكة، وهذا ن

 غسله ثم ، ففرج صدري$ عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جربيل َجِرُف «: قال÷
 ثـما، فأفرغـه يف صـدري، ً وإيامنـً جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةثمبامء زمزم، 

 جئـت إىل الـسامء الـدنيا، قـال فلـام يب إىل السامء الدنيا، َجَرَعَ أخذ بيدي فثمأطبقه، 
هـل معـك أحـد؟ : هذا جربيل قال: من هذا؟ قال: افتح قال: جربيل خلازن السامء

 فتح علونا السامء الـدنيا فلام ،نعم:  إليه؟ قالَلِسْرُأ: ، فقال÷نعم، معي حممد : قال
                                                           

 ليلة السبت لسبع عرشة ليلة خلت من رمضان قبل اهلجـرة بثامنيـة عـرش :فقيل:  يف ليلة اإلرساءاختلف )1(
 بعد :وقيل بعام ونصف، :وقيل بعد النبوة بخمسة أعوام، :وقيلل اهلجرة بثالث سنني،  قب:وقيلًشهرا، 

 لـسبع :وقيـل ليلة سبعة وعرشين من ربيع اآلخر  قبـل اهلجـرة بـسنة، :وقيلًمبعثه بخمسة عرش شهرا، 
 يف رجـب ، :وقيـل بعد سنة ونصف من رجوعه مـن الطـائف، :وقيلعرشة ليلة خلت من ربيع األول، 

ليلة سبع عرشة من ربيع األول قبل اهلجرة بسنة أرسي به من شعب أيب طالب إىل بيـت املقـدس،  :وقيل
 .1/213، وطبقات ابن سعد 135 سرية مغلطاي ص  :ينظر قبل اهلجرة بستة أشهر، :وقيل

يف نفـيس مـن الروايـة يشء؛ : أقـول. 162 رقم 1/145، ومسلم 5254، 4432، 3214البخاري رقم ) 2(
 .ريم سبحانه ال يمتحن ضيفهفاملضيف الك
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 يمينه ضحك، َلَبِ إذا نظر ق؛ٌ، وعىل يساره أسودة)1(ٌةَدِوْسَفإذا رجل قاعد عىل يمينه أ
 قلـتالح واالبـن الـصالح، ا بـالنبي الـصًمرحبـ:  يساره بكى، فقـالَلَبِوإذا نظر ق
 بنيـه، فأهـل ُمَسَ عن يمينه وشامله نـُةَدِوَْسهذا آدم، وهذه األ: من هذا؟ قال: جلربيل

اليمني منهم أهل اجلنة، واألسودة التي عن شامله أهل النـار، فـإذا نظـر عـن يمينـه 
 : عرج يب إىل الـسامء الثانيـة، فقـال خلازهنـاحتى شامله بكى، َلَبِضحك، وإذا نظر ق

أنـه وجـد يف : فـذكر: قـال أنـس ،»افتح، فقال له خازهنا مثل ما قال األول، ففـتح
 يذكر ومل وإبراهيم صلوات اهللا عليهم، ، وعيسى، وموسى،السموات آدم، وإدريس

أنـه وجـد آدم يف الـسامء الـدنيا، وإبـراهيم يف الـسامء : كيف منازهلم، غري أنـه ذكـر
 ،ا بـالنبي الـصالح واألخ الـصالحًمرحب: ال بإدريس، قَّ فلام مر:قال أنس ،السادسة

ا بالنبي ًمرحب:  مررت بموسى، فقالثمهذا إدريس، : من هذا؟ قال:  جلربيلُفقلت«
:  مررت بعيسى، فقالثمهذا موسى، : من هذا؟ قال: الصالح واألخ الصالح، قلت

 مـررت ثـمهذا عيسى، : من هذا؟ قال: ا باألخ الصالح والنبي الصالح، قلتًمرحب
هـذا : مـن هـذا؟ قـال: ا بالنبي الصالح واالبن الصالح، قلتًمرحب: براهيم فقالبإ

 َّأن:  فأخربين ابن حـزم:قال ابن شهاب، »اًإبراهيم صىل اهللا عليه وعىل األنبياء مجيع
ثـم عـرج يب حتـى «: ÷قـال النبـي : كانا يقـوالن  األنصاريَةَّبَا حَبَأَ و،ٍاسَّبَابن ع

 قـال: )2( وأنس بن مالك،ٍمْزَ ابن حقال ،»ف األقالمظهرت ملستوى أسمع فيه رصي
ففرض اهللا عىل أمتي مخسني صالة، فرجعت بـذلك حتـى مـررت عـىل « :÷النبي 

 :قـالفـرض مخـسني صـالة، : قلـتما فرض اهللا لك عـىل أمتـك؟ : فقالموسى، 
                                                           

َسودَاأل) 1( ِ رشح .  الـسواد اجلامعـات:وقيـل السواد الشخص، :قال أهل اللغة األشخاص من كل يشء، :ُةْ
  .2/218النووي عىل مسلم 

ًابن حزم روى عن شيخه، و أنس عن أيب ذر، كذا جزم به أصحاب األطراف، و حيتمل أن يكون مرسال من جهـة  )2(
  .1/551فتح الباري . اية أنس بال واسطةابن حزم، و من رو
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 فوضـع شـطرها، فرجعـت إىل عتـه فإن أمتك ال تطيق ذلك، فراج؛فارجع إىل ربك
 فـإن أمتـك ال تطيـق، فراجعـت ؛راجـع ربـك: ع شطرها، فقال وض:قلتموسى 

 ؛ فـإن أمتـك ال تطيـق ذلـك؛ ارجـع إىل ربـك:فقالفوضع شطرها، فرجعت إليه، 
ال يبدل القول لدي، فرجعت إىل موسى،   هي مخس، وهي مخسون،:فقالفراجعته، 

درة  يب حتـى انتهـى يب إىل سـَقَلـَطْ انثماستحييت من ريب، : راجع ربك فقلت: فقال
ل اللؤلـؤ، ئـ اجلنـة، فـإذا فيهـا حباُتْلِخْدُ أثماملنتهى، وغشيها ألوان ال أدري ما هي، 

: ويف روايـة أم هـاين، ِرْجِ من احل عىل هذه الرواية اإلرساءفابتداء؛ »وإذا تراهبا املسك
، ثـم نـام  اآلخـرة فـصىل العـشاء تلك الليلة يف بيتينام عندي:  إذ قالت؛ بيتهاْنِ مُهَّنَأ
:  صىل الصبح فصلينا معه، فقـالفلام، ÷ا رسول اهللا نََّبَهَمنا، فلام كان قبيل الفجر أون

 جئـت إىل ثـم يف هـذا الـوادي، ِيا أم هاين لقد صليت معكم العشاء اآلخرة كام رأيت
 معكم اآلن كـام تـرين، ثـم قـام ِاةَدَ قد صليت صالة الغثمبيت املقدس فصليت فيه، 

يـا : فقلـت ؛)1(ٌةَّيـِوْطَ مٌةَّيـِطْبِ عن بطنـه كأنـه قَفَّشَكَتَفليخرج فأخذت بطرف ردائه، 
َرسول اهللا ال حت ُواهللا أل«: قال، َوكُذْؤُيَ وَوكُبِّذَكُيَ فَاس النَِِّه بْثِّدُ : قالـت ؛»ُوهُمُهنََّثِّدَحـَ

اتبعي رسول اهللا حتى تسمعي ما يقول للناس وما يقولـون لـه، : فقلت جلارية حبشية
 ذلك يا حممد، فإنـا ُما آية:  إىل الناس أخربهم فعجبوا، وقالوا÷ اهللا  خرج رسولفلام

 بني فالن وهـي قادمـة عنـد طلـوع ِريِِعآية ذلك أين مررت ب«:  قال؟مل نسمع هبذا قط
ا، ًا إيابًا وشهرًا ذهابً إنا لنركض إىل بيت املقدس شهر: سألوه متعجبنيوقد ؛»الشمس

، ِرْجـِملا كـذبتني قـريش قمـت يف احل«: ÷ قال ! لناُهْفِصَ ف؛وأنت تأتيه يف ليلة واحدة
  ،]4433البخاري رقم [» أخربهم عن آياته وأنا أنظر إليهُتْقِفَطَفجىل اهللا يل بيت املقدس ف

 فقـال كان يف الصباح ابتدروا إىل الطريـق يرقبـون اإلبـل التـي أخـرب بقـدومها، وملا
                                                           

 .7/373، ولسان العرب 2/43ابن هشام . ثوب من كتان تنسج بمرص، رقيقة بيضاء )1(
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   . أقبلتوهذه العري قد:  آخروقالهذه الشمس طلعت، : أحدهم
 Ý‚Ïi<^Ú<î×Â<l÷^ÓcV هناك بعض املناقشات كام ييل :  

ما فائدة تكرار شق الصدر  والقلب سبع مـرات ؟ وقـد أحـسن اهللا مـن  :األول
$tΑالبداية خلق اإلنسان، ﴿ s% $ uΖ š/ u‘ ü“ Ï% ©! $# 4‘ sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ ó© x« … çµ s) ù= yz §Ν èO 3“ y‰ yδ﴾]50:طه[. 

ًطاهر ذاتا و÷ أن النبي :الثاين ًمعنى؛ فقد اصطفاه اهللا واختـاره مـن بـني خلقـه ٌ
  .ًخامتا لرساالته؛ وذلك أمر معنوي ال حيتاج إىل غسل باملاء

أن احلكمة واإليامن من األمور املعنوية؛ ال يمتلئ هبام طست ؛ وقد تلقى  :الثالث
š﴿بطريق الوحي كل الكـامل بـدون شـق وال غـسل ÷ النبي  yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ ä3 s? 

ãΝ n= ÷è s? 4﴾]113:النساء[.  
َّأن احلكمة واإليامن وغريهام قد من اهللا هبام عىل رسوله عند نزول الـوحي :الرابع َ
ُوقصةمبارشة؛  َّ   . اإلرساء واملعراج متأخرةِ

َأن اإلرساء الذي نص عليه القرآن بدأ مـن بيـت اهللا احلـرام بمكـة إىل :اخلامس َ َ ُ َّ َ
 ويف هـذهرج به عىل مـا هـو املـشهور،  هناك عومناملسجد األقىص ببيت املقدس، 

 خمالف لسياق اخلرب القـرآين، وهوالرواية كان من البيت احلرام إىل السموات العىل، 
َّولو تم املعراج من بيته لبدأ به القرآن؛ ألنه أعجب وأغرب من اإلرساء َ.  

بأزمـان كثـرية، ÷ أن األنبياء مقبورون يف األرض قبـل والدة النبـي :السادس
إنه صىل هبم يف بيت املقدس، :  تقولورواية!وات؟ وملاذا؟مكونون يف السفكيف ي
َوهـل هـم حـالون يف !  كل حال فال ندري هل بعثهم اهللا من قبورهم مـرتني؟وعىل ُّ َ

ُالسامء؟ أو أصعدوا الستقبال النبي  ِ ْ بعد استقباله ببيت املقدس، وهـي أمـور ال @÷ُ
ْننكر قدرة اهللا عليها، ولكن يشكل فع ُِ ُِ   .ُل ذلك بدون حاجةْ

   . أن جربيل سيد املالئكة ال حيتاج إىل إذن يف كل سامء:السابع
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أن الفضاء حسب العلم احلديث مكتظ باملجرات التي ليس هلا هناية، ومل :الثامن
  .يتحدث العلم عن السامء هبذه الكيفية؛ والعلم هللا وحده

 بعض األنبياء هناك؟ ُأن األجرام الساموية ال تصلح للبرش، فكيف حيرش:التاسع
ُوالرفع إلدريس وعيسى إنام هو رفع درجـة، وال يعنـي قولـه تعـاىل ْ َّ:﴿≅ t/ çµ yè sù §‘ ª! $# 

Ïµ ø‹ s9 Î) 4﴾]158:النساء[ ،خلرق الناموس الكوينوال حاجةأن اهللا يف مكان .  
 جـاء يف إحـدى روايـات كـامجريان النيل والفرات من سدرة املنتهـى، :العارش
 أن النيل جيري من أوغندا واحلبشة واملعلوم؛ )]434(، ومسلم رقم )7079(رقم [البخاري 

 الراوي لـو وأظن. والسودان وغريها من البالد اإلفريقية، والفرات جيري من تركيا
  .ا عن هنر املسيسبي لذكرهًعرف شيئ

 )]3674، 3035(رقـم [ جاء يف إحدى روايـات البخـاريكامبكاء موسى :احلادي عرش
 افرتضنا أن اهللا أحياه فلامذا ولوت منذ زمن طويل، وال يبعث إال يوم القيامة، الذي قد ما

ا ًأبكـي ألن غالمـ:  يقولوهل!  ؟- صانه اهللا عن ذلك-هل هو حاسد ملحمد! يبكي؟
َبعث بعدي يدخل من أمته اجلنة أكثر من أمتي؟ ِ  وهو يعرف مقـام أخيـه اًغالم: ويقول! ُ

  !أن يدخل اجلنة من أمته أكثر من أمته أو أقل؟وما يضريه ! وزميله  النبي حممد
بآنيـة اخلمـر، واللـبن، والعـسل، كـام يف روايـة ÷ ُامتحـان النبـي :الثاين عرش

ِال يليق بالكريم سبحانه أن يمتحن ضيفه ويغرر به-] 3674[البخاري ِ َ ِّ َ ُ .  
ٌفرض مخسني صالة كل يوم خمالف للقرآن الذي نص عىل أنـ:الثالث عرش ِ َ ُُ َُّ ً ْ  ŸŸω﴿: هَ

ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4﴾]286:البقـــــرة[،﴿ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ 
uô£ãèø9$#﴾]ــرة ــد[﴾∪®∩ ‘§βÎ)uρ ©!$# ö/ä3Î/ Ô∃ρâ™ts9 ×Λ⎧Ïm¨ ﴿،]185:البق ــوال؛]9:احلدي ــدخل فل  ت

َموسى لفرض عىل األمة فوق طاقتها، وكأن اهللا سـبحانه  َ َ وتعـاىل ال يعـرف مـصلحة َ
ًعباده ويلقي بالتكاليف جزاف ِ ْ ُ َّا، وأن موسى أرأف باألمـة مـن اهللا، ويبـدو النَّبـي أقـل َ ُّ ِ ُ ْ َ
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 كيفًذكاء من موسى؛ فال يقدم، وال يؤخر، وال يناقش، وال يدافع عن مصلحة أمته، 
ُيكون ذلك ودينُه خاتم األديان؟ ًوهو سيد الرسل كفاءة وذكاء ونح! ِ ََ ََ ََ   .و ذلكً

فيام تعلقـوا  :)1(قال ركن الدين املعراج بعض علامء املعتزلة واإلباضية، وقد نفى
≈⎯z﴿: فمــن ذلــك قولــه ســبحانه وتعــاىل: بــه يف إثبــات املعــراج ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& 

⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ $# “ Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθ ym 
… çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 ً، وذكروا يف ذلك خربا طويال ]1:اإلرساء[﴾#$ ً 

 هو أن التعلق هبذه اآليـة يف إثبـات :اجلواب. يوردونه يف تفسري اآلية يف ذكر املعراج
إىل بيـت املقـدس؛ ألن املعراج فاسد؛ ألنه ليس يف اآلية أكثر من إرسائـه مـن مكـة 

أرسى ومل : األقىص هو بيت املقدس بال خالف بني املفرسين وبني األمة؛ وألنه قـال
فـإن اآليـة عـىل إبطـال : وبعـديقل عرج؛ فليس فيها ذكر عروجـه وذكـر الـسامء، 

دعواهم أدل عنه عىل تصحيحه؛ وذلك ألنه ال جيوز أن يذكر اهللا تعاىل ما هو أصـغر 
وال .  األعجوبة ويعرض عن ذكر ما هو أجـل مـن ذلـك بكثـرييف األدلة وأحقر يف

 بأن العروج إىل السامء والنزول منها يف بعض ليلة أعجب يف العقول من مكـة خيفى
 إخراجه إىل بيت املقدس يف ليلة عىل سبيل التعجـب مـن فلام ذكرإىل بيت املقدس، 

 يـذكر مـن شـأن ذلك يف احلث عىل االستدالل به عىل قدرته وصحة نبـوة نبيـه، ومل
 ما يذكرونـه مـن اخلـرب فأما.  دعواهم وفساد خربهمِوهياملعراج ما ذكروه دل عىل 

 أنـه مـن أخبـار اآلحـاد التـي ال اعـتامد :أحدها: املروي يف الباب ففاسد من وجوه
 أن :وثالثهـا. أنه ليس من الصحيح عند القـوم: وثانيها. عليها يف باب إجياب العلم

 أنه يتضمن من إجياب :ورابعهاكر احلجاب مام ال جيوز عىل اهللا، فيه ذكر التشبيه، وذ
                                                           

 أبو طاهر الطرثيثي، معتزيل، لعله من أعيان القرن اخلامس اهلجري، له كتاب تأويل متشابه القـرآن عـىل )1(
 .وهو قيد التحقيق بمركز بدر العلميًقواعد أهل العدل، ويسمى أيضا بركن الدين خمطوط، 
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 عىل اهللا؛ ألنه بزعمهم عىل ما يروونه يف هذا اخلرب نسخ مخسني صالة إىل مخس ِاءَدَالب
 قبل وقت فعله وقبل وقت معرفة املكلف بـه اليشءا بعد يشء، ونسخ ًصلوات  شيئ

  .]خمطوط 414ركن الدين [بداء والبداء عىل اهللا مستحيل
 املعـراج ينكر ليس: برهانه يف $ الديلمي الفتح أبو اهللا لدين النارص اإلمام قال

 إىل ÷ اهللا برسول العروج وليس وكراماهتم، األنبياء، معجزات ويدفع ينكر من إال
 ظهـر مام بأعظم الصنع وحكيم اخللق بديع من وجل عز اهللا خلق ما ليشاهد السامء
 الـشجرة، وتكلـيم ،كالقرآن: الصادقة والشواهد جزات،واملع اآليات من يديه عىل

 اإلسـالم أهـل إن ذلـك مـع ثـم تعـاىل، اهللا خصه مام ذلك غري إىل احلىص، وتسبيح
 ًقدرا منه أفضل ÷ ًحممدا وأن السامء، إىل تعاىل اهللا رفعه $ عيسى أن عىل جيمعون

 مـن الفـضيلة هذه ويمنعون ،)1(السامء إىل $ عيسى رفع جييزون باهلم فام اهللا، عند
  .واملرسلني األنبياء بمراتب واملعرفة التدبري قليل إال املعراج جيحد وما ،÷ النبي

ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V< <

التحرر من املادة، والتطور الذي وصـلت إليـه البـرشية يف اخـرتاق الفـضاء -1
 ملن كان يصعب عليه تصديق أن يذهب إنسان يف رحلة بعيدة ويعود يف نفـس ُلِّهَسُي
 كام روي ومل يربد فراشه؛ فالعبد عبداهللا والكون كونـه، والدابـة الفـضائية أويلة، الل

ُوقيـاس،  بالوسـائلَذَْخ إىل تعليم الناس األُزُمْرَجمرد وسيلة لعلها ت َ  املـسافة بـرسعة ِ
ْ رب الكون فال حيأما مقياس انتهى إليه علم البرش، و هإنام الضوء  يشء، فليس ُهُمُكَ
  .ه عىل يشء من كونه يف ملح البرصَسولَ رَعِطلُنبوة أن يا يف باب الًعجب
ا عـن قلبـه املكـدود، ً، وتروحيـ÷ا لرسـول اهللا ً جاءت هذه الدعوة تـرشيف-2

ح القرآن الكـريم َّ رصفقد؛ ا هلمته ملواجهة مستقبل حافل باألحداث العظامًوشحذ
                                                           

 أنـه رفـع والصحيح إن الرفع معنوي، ومثله يونس؛ :وقيلًّ إن رفعه إىل السامء حقيقة وما زال حيا، :قيل )1(
 .قدر ومنزلة ال رفع مكان؛ إذ ال معنى له
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واملــصائب،  مــن آياتــه الكــربى؛ ليــستخف باملتاعــب ُهَيــِرُبــأن احلكمــة منهــا أن ي
﴿z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ $# 

“ Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθ ym … çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9  :نعــــم، ]1:اإلرساء[﴾#$
اين مليارات املجرات يف الفضاء الواسع الـذي يقـاس يف لينظر عرب التلسكوب الرب

 اهللا قد كشف لنبيـه مـا ال إنعرصنا احلديث بمئات املاليني من السنوات الضوئية؛ 
يمكن للبرشية أن تكتشفه بوسائلها احلديثة، وكان أحرى باملسلمني أن يكونوا أول 

  .يةيظلوا قابعني يف مؤخرة القافلة البرشمن خيرتق الفضاء ال أن 
 فام جيرؤ أحد ؛ يدل عىل صدق نبوته-وهم يف عنفوان تكذيبهم له- اً قريشُهُارَبِْخ إ-4

هم من باله إال ُ ومل يعد يشغل تكذيبنبي؛ لوال أنه -ًةََّل أن يزيد الطني بَ مساءَ صباحُبَّذَكُي
  . نتيجة ما أراه اهللا من آياته الكربىوذلك، ا من املجرةًكام تشغل الذرة حيز

 مـام ؛ منه بأن يـصعد إىل الـسامءَبِلُا عىل التحدي الذي طًّ خيرب أن رحلته ردمل-5
ه اخلالدة التي ال حيتاج معها إىل معجزة أخرى، ُتَزِجْعُ مَ الكريمَيربهن عىل أن القرآن

  .حتى وإن كانت بحجم اإلرساء واملعراج
كن أبـا بكـر ا للمسلمني؛ فارتد كثري ممن كان أسلم؛ لً أفرزت احلادثة اختبار-6 
واهللا لئن كان قاله لقد صدق، إنه ليخـربين أن اخلـرب يأتيـه مـن : ا أخربوه قالَّمَ ل

أبعـد مـام تعجبـون منـه، فهـذا ، ُهُقِّدَصُأَالسامء إىل األرض يف ساعة من ليل أو هنار ف
  .)1(»الصديق« ÷فسامه النبي 

≈⎯z﴿: قولها اهللا تعاىل بَهَرَّدَ ولذلك ص؛ اإلرساء باجلسد آية وعربة-7 ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 
3“ u ó  r& Íν Ï‰ ö7 yè Î/ ﴾ كذبته قريش، وبعضهم ولذلكوهو املشهور عن جامهري املسلمني؛ 

 فأي إنسان عادي يمكن ؛ كان كذلك مل يكن فيه أي معجزةولويقول بالروح فقط، 
                                                           

 .2/40ابن هشام ، و3/62املستدرك ) 1(
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، ولكـن اهللا ÷ رسـول اهللا ُدَسَ جـَدِقـُما ف:  مع أن عائشة كانت تقول،أن يرى ذلك
  .)1(كانت رؤيا من اهللا تعاىل صادقة:  معاوية يقولوكان ،أرسى بروحهتعاىل 

 ].1/375املعتمد [ واملعتزلةفالزيدية ؛ استدراك أصويل عىل فرض الصالةهناك -8 

ا إىل َهَخْسَ الصلوات مخسني ثـم نـَضْرَوطوائف من احلنفية والشافعية يستشكلون ف
 ال جيـوز عـىل ٌاءَدَ ذلـك بـألن ؛ به ال جيوز نسخ الفعل قبل إمكان العملألنهمخس؛ 

ُومحلـه . باعتبارها آحاديـة؛ وعال؛ فضعفوا هذه الروايةّاحلكيم جل ََ َ  اإلمـام املهـدي َ
 وال أمـر هبـا عـىل سـبيل احلـتم ،عىل أنه تعاىل مل يكن قد فرض ما زاد عىل اخلمـس

 $وسـى  أمته التكليف باخلمس، فلـام أخـرب مَىلَ عَضِرْعَواجلزم، بل أمر نبيه أن ي
 ،ا وأمـضاهاَهـَمَّتَحَ فأشار بام أشار، حتى وقعت عىل مخـس، ف؛فهم أهنا تثقل عليهم

ْ حموهذا  فاملروي يف حتديد فرض اخلمس الصلوات، ً أن هناك إشكاالإال ، حسنٌلَمَ
 فرض اخلمس قـد سـبق املعـراج كـام ولعل ،)2(أهنا كانت ركعتني يف الغداة والعيش

َ يف الـسفر، وإن مل حيـْتَّرِقـُيف احلـرض وأ ْتَيـدِجاء يف روايات، ثـم ز  ُ لنـا تـأريخْدَّدُ
 األخرى من املسلمني فقد أجازوا نسخ الفعـل قبـل أما الطائفة .ا، واهللا أعلمَهِضْرَف

  .)3( وبقصة نسخ ذبح إبراهيم لولده، هبذاواستدلوا ؛التمكن من االمتثال
 ÷لنبي اخلـاتم ا أن إىل ٌةإشار فيه َ بني املسجد احلرام واملسجد األقىصُالربط -9

هو املؤمتن عىل متثيل الدين الصحيح واملقدسات من االنحراف الذي وقع فيه أبنـاء 
 عـىل كـل ُبِوجُ يوهذا ؛إسامعيل بجوار الكعبة، وأبناء إسحاق بجوار بيت املقدس

موحد أن يبذل نفسه ونفيسه يف الـدفاع عـن مقدسـات اإلسـالم، وال سـيام البيـت 
                                                           

 .1/359والشفاء ، 2/40ابن هشام  )1(
 . 2/413 والغاية ،443املعيار ) 2(
 ذبـح إن إبراهيم قـد بـارش: لكن يقال. 1431مسألة رقم . 2/1303 والربهان ،1/235روضة الناظر ) 3(

 . لوال أن تداركه اهللا، فام جاء النسخ إال وكأنه قد فعلابنه
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 يف أمـل أن هييـئ اهللا مـن أجيـال ونحـن النبوي واملسجد األقىص، احلرام واملسجد
 ُفْعَ ضـوال يعني الصليبيني، األقىص من دنس الصهاينة وخبث ُرِّهَطُ يْنَاملسلمني م

ُوفــشل ،ْمِهْيِ وتــراخ،املــسلمني اآلن َ ــَتَ و، أنظمــتهمَ ــاهلزائم املذلــةْمُهُلُّبَق   َهنايــة - ب
χ﴿كبـري  فاألمـل يف اهللا ؛ اإلسـالميِ املجد Î) uρ (# öθ ©9 uθ tG s? öΑ Ï‰ ö7 tF ó¡ o„ $ ·Β öθ s% öΝ ä. u ö xî ¢Ο èO Ÿω 

(# þθ çΡθ ä3 tƒ / ä3 n=≈ sV øΒ r&﴾]38:حممد[.  
 ؛القول بأن اإلرساء بالروح فقط ال يعني بالرضورة أنه مـن فكـرة املستـرشقني-10

  .الف قديم، وهو رأي عائشة وطائفة معهافاخل؛ ÷ إنكار معجزات رسول اهللا َةَيُْغب
]ìçÂÝø‰þÖØñ^fÏÖ)1(V 

هو يتعـدى   ثم جهر يف الرابعة، وها،ثالث سننيبدعوته ا ً مستخفي÷ظل النبي 
 ُهُتـَّدَروا، ً ضـاقوا بـه ذرعـوقـدا، ًا واستكبارًّوُتُ إال عْدَدْزَالسنة العارشة، وقريش مل ت

رب  العـِاجَّجُحـ، والتقائه ب وموسم احلج أقبح رد، ومع انتهازه لألشهر احلرمُيفِقَث
ــرم، وم ــى، ومِيف احل ــواقهمُن ــات، ويف أس ــة، وعرف ــاظُِعب: زدلف َجمَ، وَك ــَ ي ِ، وذَةنَّ

 مل  اهللاَ كلمـةَغِّلـَبُ التـي دعاهـا إىل نـرصته وحاميتـه لكـي يإال أن القبائـل-)2(ازَجَامل
ْتستجب له ِ َ ْ ، َةَّرُبني عامر بن صعصعة، وبني حمـارب، وفـزارة، وغـسان، ومـ:  مثل:َ
 ، وبني احلارث بـنٍبْلَعبس، وبني نرص، وبني البكار، وكندة، وكليم، وُوحنيفة، وس
ا ًّوُدَ، واحلضارمة، ومهدان؛ الستشعار القبائل أن من نارصه صـار عـَةَرْذُكعب، وع

َّلكنلقريش،   فـالنفوس العاليـة ؛اً هذه العزلـة والركـود اخلـانق مل تـوهن لـه عزمـِ
  :قال احلريري: اًكالياقوت ال تغري النار فيه بريق

ــا أو ــاقوت مجــر غــضُطامل ًصــيل الي ْ ََ َ ُ َ ِ ُحتى انطفى اجلمر واليـاقوت يـاقوت  ىـْ ُ ُ 

 لكـل قبيلـة ً وإن الزمه عدو اهللا أبو هلب مالزمة ظله قـائال- يف اهللاَ األملِدِقْفَمل ي
                                                           

 .2/155 وابن كثري ،2/63ابن هشام  )1(
 .قرب عرفات، كلها تقام يف األشهر احلرم :وذو املجازأسفل مكة،: وجمنةبني مكة والطائف، : عكاظ) 2(
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 ؛ فـال تـصدقوه؛ وعـاب آهلتنـا، شـملناَقَّرَ كذاب، ف،إنه ابن أخي، ساحر: يدعوها
َأذن ثم ،رى به إذن أدُهُّمَع: فيقولون ِ !ª﴿: ا لقوله تعـاىلً تصديق؛َرِمْثُ أن يِهِدْهَِجلاُهللا  َ $# 

’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ο ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9  هيـأ اهللا إلظهـار ]257:البقرة[﴾#$
أسـعد بـن زرارة، وعـوف بـن : من بنـي النجـار:  من اخلزرجًدينه وإعزاز نبيه ستة

ُقطبة بن عامر بن: ومن بني سلمةرافع بن مالك، : ومن بني زريقرث بن عفراء، احلا ْ َُ 
ِعقبة بن عامر بن نايب، : ومن بني حرام بن كعبحديدة،  : ومن بني عبيد بن سلمةَ

 ُهُِعبَّتنََل زمانـه، سـظـا قد أًّ اليهود حتدثهم أن نبيوكانت ؛)1(جابر بن عبداهللا بن رئاب
 بعـضهم قـال - كلمهـم الرسـول ودعـاهم إىل اهللافلام، ٍمَِرإَ وٍادَ عَلْتَونقتلكم معه ق

 ًإن بـني قومنـا عـداوة: وا بـه، وقـالوانَُ فـآم؛إنه هو، فال تسبقنكم إليه هيود: لبعض
ْ جيِْنإَا، فًّورش  رجعـوا حـدثوا قـومهم فلـام ؛ منـكزَُّ أعـَلُجـَ اهللا عليك فـال رُمُهْعَمَ

  .÷  لرسول اهللاٌرْكِباإلسالم، فلم تبق دار إال وفيها ذ
±æù]ífÏÃÖ]íÃée)2(

E<<íß‰12<ínÃfÖ]<àÚ<I621ÝVD< <

معـاذ بـن :  باإلضـافة إىل فـيهم الـستة املـذكورون،،ً اثنا عرش رجالَ املوسمَاىفَو
احلارث من بني النجار، وذكوان بن عبد قيس من بني زريق، وعبادة بن الـصامت، 

ُ القواقلوهمويزيد بن ثعلبة بن عبدالرمحن،  ِ َ َوإنما، َ ّ ِ َقيل َ ُهلم ِ ُ ُالقواقل َ ِْ َ ْألهنـم ؛َ ُّ َ ُكـانوا ِ َ 
َاستجار َإذا َْ ُهبم َ ِ ُالرجل ِ ُ ُدفعوا ّ ُله ََ ًسهما َ ُوقالوا َْ َ ُلـه َ ْقوقـل :َ ِ ْ ِبـه َ َبيثـرب ِ َِ ْ ُحيـث ِ ْ ْشـئت َ ِ ،

ُوالقوقلة َ ََ ٌرضب :ْْ ْ ْمن َ ِميشـْال ِ ْ  أبـو :األوس ومـن املذكورون من اخلزرج، فالعرشة، َ
ُم بن التيهان، وعويم بن ساعدةاهليث ْ َ َ ُِّ ِ  ÷ا رسـول اهللا نَْعَايَ ب:ُعبادة بن الصامت قال. َّ

                                                           
، والـسرية النبويـة ألمحـد بـن 1/219، وطبقات ابن سـعد 143سرية مغلطاي ص، و2/72ابن هشام ) 1(

معاذ بن عفراء، وأسعد بن زرارة، ورافع بن مالك، وذكوان بن :  هم ثامنية:وقيل، 66صالح الرشيف ص 
ِّزيد بن ثعلبة، وأبو اهليثم بن التيهان، وعويم بن ساعدةقيس، وعبادة بن الصامت، وأبو عبدالرمحن بن ي َّ. 

 .2/356 والطربي ،2/66 والكامل ،2/178 وابن كثري ،2/73ابن هشام  )2(
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ا، وال نرسق، وال نـزين، ًبيعة النساء قبل أن تفرض احلرب عىل أن ال نرشك باهللا شيئ
 يف معروف، ُهَيِصْعَوال نقتل أوالدنا، وال نأيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا، وال ن

وجـل   إىل اهللا عـزْمُكُرْمَأَا فً من ذلك شيئْمُيتِشَ فلكم اجلنة، وإن غْمُتْيَّفَ فإن و:قال لنا
  فبعث معهم مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن؛ وإن شاء غفرَبَّذَإن شاء ع

 القرآن، ويعلمهم اإلسالم، ويفقههـم يف الـدين، وكـان ْمُهئِرْقُعبد الدار بن قيص، ي
  .ن اهللا عليه ورمحته رضواباملقرئ: يسمى

xq^ÞíéÂ]æÔß¦Ë‰V 

سعد بـن معـاذوكان أسعد بن زرارة بمصعب إىل دار بني عبد األشهل، ذهب ،  
 سمعا بمـصعب وزميلـه قـال فلام سيدي قومهام، وكالهام مرشك، ٍريَضُ بن حٌدْيَسُوأ

 َ أسعدَّ فلوال أن؛اَُمهْرُجْزاَا ضعفاءنا فَهِّفَسُِي أتيا لِينَذلَّانطلق إىل هذين ال: ٍدْيَُسسعد أل
سيد حربته ثم أقبـل إلـيهام، فلـام رآه أسـعد قـال ُ أفأخذ ؛التي لكفيتك أمرهامَ خُْنبا

 ؛ُهْمـِّلَكُإن جيلس أ:  مصعبقال ، فيه اهللاَِقُدْاصَ ف،هذا سيد قومه قد جاءك: ملصعب
اعتزالنا إن  ءنا؟ما جاء بكام؟ تسفهان ضعفا: ا وقالًغاضبأي ا  ًمِّتَشَتُفوقف عليهام م

ا ً أمـرَيتِضَأو جتلس فتسمع، فإن ر: كانت لكام يف أنفسكام حاجة، فقال له مصعب
أنصفت، ثم ركز حربته وجلس إليهام، :  عنك ما تكرهه؟ قالَّفُ كُهَتْهِرَه، وإن كَقبلت

ا يف نَـْفَرَعَواهللا ل:  عـنهامُرَكْذُفيام ي: فقاال باإلسالم، وقرأ عليه القرآن؛ ٌفكلمه مصعب
 مـا أحـسن هـذا الكـالم :ثم قاله، ِلُّهَسَوجهه اإلسالم قبل أن يتكلم يف إرشاقه وت

ر ِّطهـُتغتـسل وت:  تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا يف هذا الدين؟ قاال لهكيف! وأمجله
ًإن ورائـي رجـال إن :  قـال هلـامثـم ،ثوبيك، ثم تشهد شهادة احلق، ثم تصيل؛ ففعل

 ثـممن قومه، وسأرسله إليكام اآلن، إنه سعد بـن معـاذ، اتبعكام مل يتخلف عنه أحد 
 ٌ وهم جلوس يف نـادهيم، فلـام نظـر إليـه سـعدِهِمْوَقَ وٍأخذ حربته وانرصف إىل سعد
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 وقف قـال فلام بغري الوجه الذي ذهب به؛ ٌيدَسُأحلف باهللا لقد جاءكم أ: ًقبال، قالُم
 هنيـتهام، وقـد ،اً هبـام بأسـكلمت الرجلني، فواهللا ما رأيت: ما فعلت؟ قال: له سعد
 أن بني حارثة قد خرجـوا إىل أسـعد بـن زرارة ُتْثِّدُ حوقدنفعل ما أحببت، : فقاال

ا ًبَضْغـُفقـام سـعد م: قالوك، ُرِفْخُليقتلوه، وذلك أهنم قد عرفوا أنه ابن خالتك؛ لي
اهللا مـا و:  قـالثـم له من بني حارثة، فأخذ احلربة من يـده، َرِكُا للذي ذً ختوف؛اًمبادر

ا إنام أراد منه أن ًدْيَسُني، عرف أن أ خرج إليهام فلام رآهام مطمئنَّثما، ًأراك أغنيت شيئ
يا أبا أمامة، أما واهللا لوال مـا بينـي :  قال ألسعدثما، ًمِّتَشَتُيسمع منهام، فوقف عليهام م

 أسـعد  قـالوقـد - هذا مني، أتغشانا يف دارنـا بـام نكـره؟ َمتُوبينك من القرابة ما ر
 مـن قومـه، إن يتبعـك ال ُهَاءَرَ وْنَ مـُدِّيَأي مصعب، جاءك واهللا س: ملصعب بن عمري

ا ً فتسمع، فإن رضـيت أمـرُ تقعدَأو: فقال له مصعب: قال - يتخلف عنك منهم اثنان
أنـصفت، ثـم ركـز : ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكـره؟ قـال سـعد

ا واهللا يف وجهـه نَـْفَرَعَف: قاال ،م، وقرأ عليه القرآناحلربة وجلس، فعرض عليه اإلسال
 تصنعون إذا أنتم أسلمتم كيف:  قال هلامثماإلسالم قبل أن يتكلم، إلرشاقه وتسهله، 

 ثوبيك، ثـم تـشهد شـهادة احلـق، ُرِّهَطُ وتُرَّهَطَتَ فُلِسَتْغَت: ودخلتم يف هذا الدين؟ قاال
: قـالواًفلـام رآه قومـه مقـبال : قال نادي قومه، ا إىلًفأسلم، ثم أخذ حربته فأقبل عامد

يا :  وقف عليهم قالفلامنحلف باهللا لقد رجع إليكم سعد بغري الوجه الذي ذهب به، 
ا ًسـيدنا وأوصـلنا وأفـضلنا رأيـ: قالوابني عبد األشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ 

َّيلَ كالم رجالكم ونسائكم عَّفإن: قال، ًةَيبِقَوأيمننا ن  حتى تؤمنوا باهللا وبرسوله،  حرامَ
  .ا ومسلمة ًفواهللا ما أمسى يف دار بني عبد األشهل رجل وال امرأة إال مسلم: قاال
Ö]…‚æ<<ŒÃÖ]æV1-< يف اختيار اإلنسان املناسب للمهمـة ÷ جيب التأيس برسول اهللا

ُ كان مصعب رغم حداثة سنه من أكفأ وأنسب من انتدب ملهمة الـدعوة يف وقداملناسبة، 
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  .ا لدولتها لإلسالم، وحصنًًالد مهيأة لتكون مهدا للمهاجرين، وحضنًب
أسـعد وا قـصة مـصعب وؤأمتنى عىل من يرغبون يف الـدعوة إىل اهللا أن يقـر -2

كيف استطاع مصعب وهو غريب أن يستدرج سـيدي قـومهام  ا،ًجيد سعدوأسيد و
 رفعنا عنك  فإن رضيت وإال؟َأال جتلس فتسمع: يف جملس واحد بحسن أدبه ولطفه

  . ولذلك أسلام؛ عاقل يسمع مثل هذا وال يسعه إال أن ينصتأي! ما تكره
 أحـسن احليلـة التـي جلـب هبـا وماه، ُا إىل اهللا قبل أن جيف رأسًحترك أسيد داعي -3
 ُنْسُ بن معاذ، الذي وصـل إىل شـابني عظيمـني، وداعيـني كـريمني؛ يـستهوي حـَسعد
َوفور عن اإلسالم هبدوء ووقار، َينِِراف دمهام النَُّةَّفِخَ و، طباعهامُةَاثَمَدَ و،اَمِهِقُلُخ ْ  إسـالم ََ

 حيـب هلـم ٍ كـريمَ زمالئه، وخاطـب قومـه خطـابِقْبَ سْنِا ما فاته مًسعد بادر مستدرك
 خاطبهم مـن وألنه دقائق، ُاخلري، وألقى بثقله يف قومه لصالح اإلسالم الذي اعتنقه منذ

 كان الـسلف الـصالح هكذا فقد أسلموا أمجعني، فيه من ضالل؛ وبني هلم ما كانوا ،ِِهبْلَق
  .فريض اهللا عنهم وأرضاهم وال فجور، وال تأفف، وال استكبار، ،ال غرور

íéÞ^nÖ]ífÏÃÖ]íÃée)1(V 

 أو مخــسة يف بعــض ِ يزيــدون اثنــنيًرجــالســبعون ومعــه   مــصعبواىف املوســم
 ،َةَمِلَأسامء بنت عمرو من بني س بنت كعب من بني النجار، وُسيبةُالروايات، بينهم ن

 مثنى وفـرادى للقـاء رسـول اهللا فتسللوا مخسامئة حاج من األوس واخلزرج، َنْمِض
 ومعـه عمـه ÷بعد ثلث الليل من أوسط أيام الترشيق؛ فجاء بمنى  عند العقبة ÷

 قـال هلـم فلـام اجتمعـوا؛ العباس عىل دين قومه، لكنه أراد أن يستوثق البـن أخيـه
 ، أبـى إال االنحيـاز إلـيكموقـد  يف بلـده،ٍةَعنََمَ و،ا يف عز من قومهًإن حممد: العباس

 كنتم وافني له بام دعومتوه إليه، ومانعيه ممـن خالفـه فـأنتم ومـا فإنواللحوق بكم، 
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 وخاذلوه بعـد اخلـروج بـه إلـيكم، ُوهُمِلْسُ كنتم ترون أنكم موإنحتملتم من ذلك، 
تكلـم فخـذ : ÷قـالوا لرسـول اهللا ، و قد سمعنا ما قلت:فقالوا ؛ُوهُعَدَ فَ اآلنَنِمَف

 يف اإلسـالم، َبَّغَرَ ودعاهم إىل اهللا و، عليهم القرآنلنفسك ولربك ما أحببت؛ فتال
قـال عبـادة بـن ، أبايعكم عىل أن متنعوين مام متنعون بـه نـساءكم وأبنـاءكم: ثم قال

طاعة يف عـرسنا ويـرسنا،  السمع والعىل بيعة احلرب ÷ا رسول اهللا نَْعَباي: الصامت
 نقول باحلق أينام كـان وأن ال ننازع األمر أهله، وأن علينا، ٍةَرَومنشطنا ومكرهنا، وأث

 حرب، والبيعـة يف العقبـة األوىل َ بيعةُ هذه البيعةفكانت ؛ال نخاف يف اهللا لومة الئم
فام لنـا إن : ÷ قالوا لرسول اهللا ثم؛ بيعة النساء، ومل يكن قد أذن اهللا لرسوله بالقتال

َ، فأخـذ الـربُيلِقَتْسَ وال نُيلِقُرضينا ال ن: # فأجابوا ، اجلنة:قالا بذلك؟ نَْيَفَو  بـن ُاءَ
؛ )1(اَنـَرُ مـام نمنـع منـه أزَكُعنَْمنََا لًّنعم، والذي بعثك باحلق نبي:  بيده ثم قالٍورُرْعَم
ا عن ًورثناها كابر ]الـسالح[ ِةَقَلَ وأهل احل، احلربُا رسول اهللا فنحن واهللا أبناءَا ينَْعِايَبَف

 بيننـا َّيا رسـول اهللا، إن:  فقال-والرباء يتكلم- ِانَهِّيَّ أبو اهليثم بن التفاعرتضكابر، 
ًاال ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثـم أظهـرك اهللا َبِوبني اليهود ح

َ، واهلـُمَّ الـدُمَّلـدبـل ا:  ثم قال÷ا؟ فتبسم رسول اهللا نََعَدَأن ترجع إىل قومك وت  ُمْدْ
َاهل : وقـال ! مـن حـاربتم، وأسـامل مـن سـاملتمُبِارَحـُ، أنا منكم وأنتم مني، أ)2(ُمْدْ
ا ليكونوا عىل قومهم بام فيهم، فأخرجوا تسعة مـن ً منكم اثني عرش نقيبَّوا إيلُجِرْخَأ

بـن أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبداهللا بـن رواحـة، ورافـع : اخلزرج وهم
                                                           

 .18، 4/17اللسان . العفاف، ويكنى به عن النفس، وعن املرأة:  كل ما واراك وسرتك، وقيل:اإلزار) 1(
ُالـهدم) 2( ْ َإهدار الدم، أي  إن طلب دمكم فقد طلب دمي، وإن أهدر دمكـم فقـد : باسكان الدال وفتحها: َ ِ ُ

ُوالـهدم بالتحريكأهدر دمي،  َ ، ابـن هـشام َونُلـِْزنَ حيث تُلِزْنَأَ، وَونَُربْقُ حيث تَُربْقُ القرب واملنزل، أي أ:َ
دمك دمي، وهدمك هـدمي، : رب تقول عند احللف واجلواركانت الع: 2/285 عيون األثر ويف، 2/85

ُبل اللدم اللدم، واهلدم اهلـدم، فاللـدم: ًأي ما هدمت من الدماء هدمته أنا، ويقال أيضا ْ مجـع الدم وهـم : َّ
 .أهله الذين يلتدمون عليه إذا مات، وهو من لدمت صدره إذا رضبته
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 والرباء بن معرور، وعبداهللا بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت، وسعد بن مالك،
ضري، ُأسـيد بـن حـ:  مـن األوس وهـموثالثـة ،ٍسْينَُعبادة، واملنذر بن عمرو بن خ

َ من بايع الربَ أولوكان ،وسعد بن خيثمة، ورفاعة بن املنذر  بن معـرور، ثـم بـايع ُاءَ
كم، فقـال لـه ِوا إىل رحـالضَُّفـْار: ÷  رسـول اهللاقـالثـم ؛ ]3/381املـستدرك [القوم

ا ً غـدًنىِ عىل أهل مَّنَيلِمنََوالذي بعثك باحلق إن شئت ل :َةَلْضَ نُْن بَةَادَبُالعباس بن ع
ا فنمنـا، فلـام نَـْعَجَرَمل نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إىل رحالكم، ف:÷بأسيافنا، فقال 

 اخلزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم َيا معرش: وا قريش فقالُةَّلِ علينا جْتَدَأصبحنا غ
 ْنِا مـَ وتبايعونه عىل حربنا، وإنه واهللا م،إىل صاحبنا هذا تستخرجونه من بني أظهرنا

 هنـاك ْنَ احلرب بيننا وبينهم منكم؛ فانبعث مـَبَشنَْ إلينا أن تَضَْغبَ من العرب أٍّيَح
وا مل ُقَدَء ومـا علمنـاه وقـد صـمن مرشكي قومنا حيلفون باهللا ما كـان مـن هـذا يش

  .وبعضنا ينظر إىل بعض: يعلموه، قال
ş_ł‰Ł†ð^fÏßÖ]˜ÃeV 

فربطوا يديه إىل عنقـه وجعلـوا  @ قريش اخلرب فأدركوا سعد بن عبادةاكتشفت 
 نفر من َّ فواهللا إين لفي أيدهيم إذ طلع عيل:قال سعديرضبونه وجيذبونه بشعر رأسه، 

: ، فقلـت يف نفـيس]سهيل بن عمرو العامري[  من الرجالٌوْلُ حٌءِيضَقريش، فيهم رجل و
 دنـا منـي رفـع يـده فلكمنـي لكمـة فلـام عند أحد من القوم خري فعند هذا، ُكَ يِْنإ

واهللا ما عندهم بعد هذا مـن خـري، فـواهللا إين لفـي أيـدهيم :  يف نفيسفقلت ،شديدة
ِخرتي بن هشامَأبو الب[رجل ممن كان معهم  ورمحنيى يلَ أوِْذإ ،يسحبونني َ وحيك، :  فقال]ْ

 جلبري بـن ُريِجُ بىل واهللا لقد كنت أ:قلت بينك وبني أحد من قريش جوار وال عهد؟ أما
َّ جتمطعم   أمية بن عبـد ممن أراد ظلمهم ببالدي، وللحارث بن حرب بنْمُهُعنَْمَ، وأُهَارُ

بيـنهام، وحيك فاهتف باسم الرجلني، واذكر مـا بينـك و: قالمناف،  شمس بن عبد
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:  هلـامفقالففعلت وخرج ذلك الرجل إليهام فوجدهام يف املسجد عند الكعبة، : قال
ُإن رجال من اخلزرج اآلن يـ  وهيتـف بكـام ويـذكر أن بينـه وبيـنكام ِحَْطَب بـاألُبَْرضً

صـدق واهللا إن كـان ليجـري لنـا : قـاالسعد بن عبادة، : قالومن هو؟ : قاال ،اًجوار
َّجت   .)1(ا من أيدهيم فانطلقًا سعدَصَّلَخَفجاءا ف: وا ببلده، قالُمَظلُ أن يْمُهُعنَْمَا ويَنَارُ

 النبـي بـايعوا واخلزرج ْاألوس أن ًقريشا بلغ أنه ملا ]223[وروى أبو العباس احلسني 
َواخلزرج، األوس يامعرش: فقال ريبعة بن عتبة فابتدأهم عليهم اْوَدَغ ْ  بـايعتم أنكم بلغنا َ

 وتكلـم ،وبينكم بيننا العدواة أنشأ ممن وإليكم إلينا أبغض أحد ما واهللاو ٍأمر، عىل ًحممدا
 عمنـا وابـن أخانـا ختـدعون أنكـم ظننـتم يثـرب، أهـل يـا: فقال حرب بن سفيان أبو

 وازدحـم، أنفـك رغـم وإن معنـا واهللا نخرجـه : النعامن بن حارثة فقال !عنا وخترجونه
  :ويقول يرجتز وهو سيفه إىل بيده احةرو بن اهللا عبد رضب حتى الفريقني بني الكالم
 هَيمينــــــــ اَنــــــــُأيامن وبايعــــــــت  دينـــــــهتبعنـــــــاأن اَّمـــــــَل َاآلن

 تـــــشتمونه اليـــــوم هـــــذا وقبـــــل  تبادرونــــــــــهفعارضــــــــــتمونا

 أيدينا عىل ينالكم أن نحب لسنا واخلزرج، األوس معرش يا: ربيعة بن عتبة وقال
 يـا هو ما :فقالوا، ًأمرا عليكم ضنعر أن رأينا وقد رشيفة، أيام وهذه تكرهونه، أمر
 ًعهـدا عليـه نعطيكم أن عىل وتنرصفون، عندنا الرجل هذا ترتكون :قال الوليد؟ أبا
 وبينكم بيننا نجعل ولكن إليكم، يصري أن نمنعه وال به، آمن ممن ًأحدا وال نؤذيه ال

 دفحمـ ،÷ النبـي فـتكلم، نمنعه مل بكم اللحوق بعدها حممد رأى فإن أشهر، ثالثة
 إنكـم«: وقال واخلزرج، األوس عىل أقبل ثم األنعام، من آيات وقرأ عليه وأثنى اهللا

 هللا فاحلمـد ًخريا أرادوا فإن القوم، مقالة سمعت وقد به، اهللا أرضيتم بكالم تكلمتم
ــىل ــك، ع ــاهللا وإال ذل ــم ف ‰ô﴿ باملرصــاد هل s% t x6 tΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7 s% † tA r' sù ª! $# 
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Ÿω tβρ ã ãè ô± o„ ﴾]أمـرهم من عليه صربت َوما ًأجال منكم طلبوا أراهم وإين ،]26:النحل 
 فانـرصفوا بلـدكم، إىل باالنـرصاف لكـم أذنـت وقد األجل، هذا من أكثر اآلن إىل

 قريش ورجعت املدينة، إىل ارحتلوا ذلك فعند، »ًخريا نبيكم عن اهللا جزاكم راشدين
 خيرجـون فجعلـوا املدينـة، إىل بـاهلجرة أصحابه يأمر ÷ النبي وجعل،  منازهلا إىل

  .بمكة مقيم ÷ والنبي ٍواحد بعد ًواحدا
m{’Ö]ì†ÛV  

األوس «ني  وجهاده بلقاء هاتني القبيلتني اليمنيتـني الكـريمت÷أثمر جهد النبي 
 كان لليمنيني أن يفخـروا بـيشء مـن ماضـيهم؛ فلهـم أن يفخـروا وإذا، »واخلزرج

ْا حمَيـْحَامل«:  قال فيهموالذينا، ً وموتًحياة ÷باألنصار الذين ارتبطوا بالنبي  ، ْمُاكَيـَ
َ ممُاتَمَاملَو هـم الـذين قـال ، و)2(»ِارَصَْن األَنِ مًأَرْ امُتنُْكَ لُةَرْجِ اهلَالْوَل«، و)1(»ْمُكُاتَ

ِإنكم ما علمتم تكثرون عنْد الفزع، وتقلون عنْد الطمع«:فيهم َِ ُ ْ ْ َ َّْ َ َ َ َُ َ ُِ ِ ُِّ َ ََ َ َْ ُِ َّ  رقـم 14/66كنز العامل [»ِ
 كـانوا مـن أعمـدة فقـد، ÷ا بنـرصة آل حممـد ً أن يفخروا أيضولليمنيني، ]37950
   :)3(وقد أشاد هبم يف قولهعيل كرم اهللا وجهه،  اإلمام جيش
َّتيم َ ْمــت مهــَ َْ َّان الــَدُ ُ هــم هــمَينِذَ ُُ َ جنتــــي وســــهاميٌرْمــــَ أَابَا نــــَِذإ  ُ َ ُِ ِ َّ 

ـــابني ـــوة فأج ـــيهم دع ـــت ف ِفنادي َِ َ َ َ ْ ََ َ ًَ ْ ْ ِ ُ ـــام  َ ـــري لئ ـــدان غ ـــن مه ـــوارس م ِف ْ َْ ِ ُِ َ َ ََ َ ْ ُ َِ 

                                                           
، ومصنف ابـن أيب شـيبة 9/118، والبيهقي 10948 رقم 3/643، وأمحد 1870 رقم 3/1048مسلم )1(

 .4760 رقم 1/73، وصحيح ابن حبان 7/397، 6/401
، ومـصنف 164 رقـم 1/58، وابن ماجـة 3899 رقم 5/699، والرتمذي 3568 رقم 3/1377البخاري )2(

 .3/174، 2/211 وسرية ابن كثري ،7/151، واملعجم الكبري 6/399، والبيهقي 4/398ابن أيب شيبة 
 أنه نقلها عن خمطوطة وذكر، 156القصيدة منقولة من كتاب عيون املختار للسيد جمد الدين املؤيدي ص ) 3(

رشح الـنهج ، وبعض أبياهتا مع تغيري يسري يف )خ(، والآللئ املضيئة 44باملتحف الربيطاين، والتحف ص 
 . صفنيًنقال عن وقعة ، 2/234البن أيب احلديد 
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ــ ــَ لُسِارَوَف ــِوا يفُسْي ُ احل ــزلِ بِوبُرْ ٍع َّ  ِامَبِشـــَ وٍرِاكَ شـــْنِى مـــَغَ الـــوَاةَدَغـــ   ُ

ِومــ ُّن أرحــب الــشَ َ َ ْْ ِ املطــاعني بِّمَ َ ِ َ ــــم وأ   اَنــَالقَ َوهن ٍ ْ ِ ــــْحَ ــــَي ــــسبيع وي َاء ال َ ِ ِ َّ  ِامِ

َ األبطــُةَعــِادَوَو ْ َ خيــشى مــصاهلاُالَ ُ َ ُ َ ْ ـــِب  ُ ـــِّلُك ِيل يفِقَ ص ـــٍ ـــف ح ُ األك ِّ ُ  ِامَسَ

ــَو ــٍّيَ حــِّلُ كــْنِم ــْتَتَ أْدَ ق ــِن ــــ   ٌسِارَوَي ف ــــٌامَرِك َى اهلَدَ ل ِ أي كــــِاءَجــــْيْ ُّ  ِامَرَ

ـــودهم حـــ َيق ُ َُ َي احلِامُ ـــِقْ َة مَيق ـــِ ْيد بــِعَســ   ٌدِاج َن قــُ َس وْيُ ِ حمــاميُيمِرَالكــٍ َ ُ 

ُبكــــل ردينــــي وعــــضب ختالــــه َ ْ َُ َِّ َ ٍ ْ َ ٍّ ُِ ُ ـــرام  ِ ـــيل ع ـــوام س ـــف األق ِإذا اختل َ َ َُ َ َْ َ ْ ََ َ َ ْ ِ 

َفخاضوا لظاها واصـطلوا حـر نارهـا َِ َ َّ َ ْ ْ ََ ََ َ َُ ـــــيج رشب   َ ـــــأهنم يف اهل ُك ْْ َُ ِ َ ِ ُ َّ َ ـــــَ ِدامُ م َ 

ـــ ْ مهـــى اُهللاَزَج ِ اجلَانَدَ ـــْ ـــَانَن ُِهنإَ ف َســـمام العـــد   ْمَّ ِ ُِ َ يـــوم ســـمِّلُا يف كـــَ ِِ ْ  ِامَ

َهلــم تعــرف الرايــات عنــد اختالفهــا َ ِْ ِ َِ ْ َ ْ ُ َّ َ ُْ ُ ُ ـــدؤ   َ ـــم ب ُوه َ َ ْ َ ـــاموَ ـــل حل ـــاس ك ِا للن َ ِ َِّ ُ ِ َّ 

ِ حيٌالَجــــِر ــ   ُهَطــــْهَرَ وَّيِبــــَّ النَونُّبــــُ ــْمَُهل ــدٌف يف اِالَ س ــريِرْهَّل ُ غ ْ ــامَأ َ ِي َ
)1( 

ـــا ـــسيوف كأهن ـــصـرونا وال ـــم ن َه َّ ُ َُ َ ُ ُ َ َُّ َ َ ــــق تلظــــى يف هــــشيم ثمــــام   ُ ِحري َ ُ َِّ ِ َ ِ َ َ ٌ ِ َ 

ـــا ـــن يزينه ـــالق ودي ـــدان أخ َهلم َ ٌ َُ ِ ِ ٌِ َ َْ َ َ ْ ـــأس إذا ال   َ َوب َ ِ ٌ َْ ِقـــوا وحـــد خـــصامَ َ َ َ ِْ ُّ َ 

ــدة ــديث ونج ــد وصــدق يف احل ٌوج َ ْْ َ َ ََ ِ ِ َ ْ ِ ٌ ِ ٌّ َوعلــــم إذ   ِ ِ ٌ ْ ِ ِا قــــالوا وطيــــب كــــالمَ َ ََ ُ َِ ُ 

ــَف ــت بْوَل َ كن ُ ْ ــَّوُ ــا ع َاب ــَىلً ــَ جِابَ ب َ هلُتْلـــُقُل   ٍةَّن
ِوا بـــسالمُلـــُخْ ادَانَدْمـــِ َ ِ 

اذهـب إىل :  عندما عزم عىل اخلروج إىل العـراق$ قال ابن عباس للحسني وقد
؛ فأسـس )هــ298:ت($ أكـرم اهللا الـيمن باهلـادي وقد، اليمن فإن ألبيك هبا شيعة

  . ذهب العدل، والتوحيد، واالجتهاد، واحلرية، ومقارعة الظاملنيم
                                                           

ُأيام) 1( َ  يكون وربام، "غري"مثل إيام بدل :  أن نقولفاملناسب بطن من مهدان، فلعلهم أشداء؛ فشبههم هبم؛ :َ
ًبطن أيام فسوال، أو قاتلوا مع معاوية، فأخرج اللئام من الكرام بلفظة ُ  الدخان، فلعله :ًوإيام أيضا". غري: "ُ

 . واهللا أعلم. صامدون كاجلبالنزههم أن يتبخروا يف املواقف كالدخان، بل هم 
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بـني أيب بكـر :  بني املهاجرين عىل احلق واملؤاساة، أخوين أخـوين÷آخى النبي 
 وعبادة بن ، والزبري وابن مسعود، وعثامن وعبد الرمحن بن عوف، ومحزة وزيد،وعمر

 وسعيد بـن زيـد ، وأيب عبيدة وسامل بن أيب وقاص،د ومصعب وسع،احلارث وبالل
 ْنَيا رسول اهللا، إنك قد آخيت بني أصحابك، فم: فقال عيل كرم اهللا وجهه. وطلحة

ٌّيلَوكـان عـ:  فقال ابن عمر؟»أما ترىض يا عيل أن أكون أخاك«: أخي؟ قال الرسول ِ 
ا َيْنُّ الـدِي يفِخَ أَتْنَأ«: ÷ بىل يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا: ا فقال عيلًاعَجُا شًدْلَج
  .)2(»ِةَرِاآلخَو

                                                           
، 5/89 ، وذيـل تـاريخ بغـداد 3/527، وسبل اهلـدى 1/264، وعيون األثر 2/150سرية ابن هشام ) 1(

الطبقـات و، 3/202، واالسـتيعاب 2/501، واإلصابة 1/325، ومناقب الكويف 231املصابيح ص و
، والـسرية احللبيـة 1/267لوفـاء ، ووفـاء ا1/159، وتاريخ اخللفـاء 3/278البداية والنهاية و، 3/23
 .2/299، وأسد الغابة 52، 42/51 وتاريخ دمشق ،2/20

، 2379 رقـم 4/266وأبـو يعـىل يف مـسنده ،  3720 رقـم 5/595الرتمـذي   حديث املؤاخاة أخرجه )2(
، والطـرباين يف 1085 رقـم 791، وص 1055 رقم 764، وص 1019 رقم 2/740وفضائل الصحابة  

 ومل 16، 3/15 ، واحلـاكم يف املـستدرك 1371 رقـم 1/335، ومسند أمحد 7894  رقم8/40األوسط 
املؤاخـاة بـني  2/190يوافق الذهبي عىل تصحيحه؛ أسوة بابن تيمية الذي أنكـر يف كتابـه منهـاج الـسنة 

 ولتـأليف ،اً ألن املؤاخاة رشعت إلرفاق بعضهم بعـض: لعيل قال÷ا مؤاخاة النبي ًاملهاجرين وخصوص
قـال ابـن .  وال ملؤاخاة مهاجري ملهاجري، فال معنى ملؤاخاة النبي ألحد منهم،هم عىل بعضقلوب بعض

 ألن بعـض ؛ وإغفـال عـن حكمـة املؤاخـاة،وهـذا رد للـنص بالقيـاس: 7/270 يف فتح البـاري حجر
  لريتفق األدنى باألعىلى فآخى بني األعىل واألدن؛املهاجرين كان أقوى من بعض باملال والعشرية والقوى

 ألنه هو الذي كان يقوم به مـن عهـد الـصبا مـن ؛ لعيل÷ تظهر مؤاخاته وهبذا ،ويستعني األعىل باألدنى
 وهـام مـن ، فقد ثبـت أخـوهتام؛ا موالهمً ألن زيد؛ مؤاخاة محزة وزيد بن حارثةوكذا ،قبل البعثة واستمر

بـن ا احلـاكم ووأخـرج .خـي إن بنت محزة بنت أ: يف عمرة القضاء قول زيد بن حارثةوسيأيت ،املهاجرين
بـن مـسعود وهـام مـن ا بني الـزبري و÷ آخى النبي :بن عباسا عن ،عبد الرب بسند حسن عن أيب الشعثاء

بـن او ،من املعجـم الكبـري للطـرباين  1688 رقم 5/65 وأخرجه الضياء يف املختارة ]:وقال[املهاجرين

 وقـصة املؤاخـاة األوىل أخرجهـا ،تدرك يرصح بأن أحاديث املختارة أصح وأقوى من أحاديث املستيمية
= 
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 الضوء األخرض للهجرة إىل املدينة، يف ضيافة رجال يرتدد مدحيهم يف ÷فتح النبي 
 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ρâ™§θt7s? u‘#¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$yδ ﴿:القرآن إىل يوم القيامة
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 القادم من احلبشة ملا بلغه إسالم األنصار )1(َةَمَلَكتائب املهاجرين يتقدمهم أبو س
 فانتزعوا منه ‘  زوجه أم سلمةُةَْرسُ أِفهاجر إليهم، واعرتضه رجال بني املغرية

ال نرتك ابننا عندها إذ :  فغضب رهط أيب سلمة وقالوا؛ فأخذوهاهاطام بعريِخ
 بني عبد  حتى خلعوا يده فكان عندَةَمَلَ سَنزعتموها من صاحبنا، فتجاذبوا الطفل

 باكية عىل ِحَْطَب خترج إىل األفكانت عند بني املغرية،  ^م سلمةُ أُاألسد، واملسكينة
أال : راق زوجها وابنها قرابة سنة، حتى مر رجل من بني عمها فرمحها، وقالِف

احلقي بزوجك إن :  بينها وبني زوجها وولدها؟ فقالواْمُتْقَّ فرَترمحون هذه املسكينة
 ُغَّلَبَتَأ: ُ ما معي أحد من خلق اهللا، قلتُفارحتلت:  قالت،اَهَدَلَ إليها وواُّدَ، ورِشئت

، لقيت عثامن بن طلحة، )2(نعيمّبمن لقيت حتى ألقى زوجي، حتى إذا كنت بالت
                                                           

 وبـني طلحـة ، بـني أيب بكـر وعمـر÷ آخـى رسـول اهللا :بن عمرا عن ،احلاكم من طريق مجيع بن عمري
 فقال عيل يا رسـول اهللا إنـك آخيـت بـني : قال، جامعةوذكر ، وبني عبد الرمحن بن عوف وعثامن،والزبري

 رد عليـه العالمـة وكذلك. ذا إىل ما تقدم تقوى به وإذا انضم ه،»أنا أخوك« : قال؟ فمن أخي،أصحابك
 . فرياجع138ابن األمري يف التحفة العلوية ص 

، 151، ومغلطاي ص 2/369، والطربي 1/226أول من هاجر إىل املدينة، ذكره ابن إسحاق، وابن سعد ) 1(
خـرج الطـرباين يف كان أبو سلمة الثالث بعد مصعب بن عمري، وابن أم مكتوم، وأ: 1/257 وقال البالذري
 سـلمة أبـا إن:  مجع بينهام ابن حجر فقـالوقد أن أول من قدم املدينة مصعب بن عمري،: 55األوائل له ص 

، هبـا لإلقامة إليها خرج فإنه عمري بن مصعب بخالف ،املرشكني من اًفرار بل باملدينة اإلقامة لقصد ال خرج
 .7/261فتح الباري : ينظر. جهة من أولية فلكل ÷ النبي بأمر أهلها من أسلم من وتعليم

 .اًعىل فرسخني من مكة، ما يقارب أحد عرش كيلو مرت )2(
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أو ما : قالأريد زوجي يف املدينة : قلتإىل أين يا ابنة أيب أمية؟ : فقال) اًوكان مرشك(
، فأخذ بخطام ٍكَْرتَ مْنِواهللا ما لك م: قال هذا، َّنيُهللا وبال واهللا إال ا: قلتمعك أحد؟ 

 ؛ من العرب قط أرى أنه كان أكرم منهً رجالُالبعري فانطلق معي، فواهللا ما صحبت
 عنه ّ إذا نزلت استأخر ببعريي فحطحتى إذا بلغ املنزل أناخ يب ثم استأخر عني، كان

 دنا الرواح، قام إىل فإذاطجع حتتها، ثم قيده يف الشجرة، ثم تنحى عني إىل شجرة فاض
اركبي، فإذا ركبت أخذ بخطام البعري : له ثم استأخر عني وقالَّبعريي فقدمه فرح

زوجك يف هذه القرية، ثم : وقال، َاءَبُوهكذا، حتى قدمنا املدينة، فوصل يب إىل ق
 أصاب واهللا ما أعلم أهل بيت يف اإلسالم أصاهبم ما: قالت ،ا إىل مكةًانرصف راجع

  .)1(ا قط أكرم من عثامن بن طلحةًآل بيت أيب سلمة، وما رأيت صاحب
…‚Ö]æÃÖ]æ<ŒV< <

 ‘ ذهـب أبـو سـلمة وامرأتـه فقـد ؛اًا، ولكل ضيق فرجً إن لكل عرس يرس-1
، فكانت العاقبة دخـول األرسة ًةَتَّتَشُا بدينهام، وظلت األرسة سنة مًا فرارًا وغربًرشق

  . سلمة فيام بعد من عيون أمهات املؤمننييف سجل اخلالدين، وصارت أم
ُاخلَ وُ املروءة-2  ألعجـب وإين نبهاء الرجـال، ام معدن نفيس يتحىل هبُيمِرَ الكُقُلْ

 لـه رشف اهلجـرة ُلـو أن األمـر بيـدي لكتبـت:  لنفـيسوأقولهلذا املرشك الشهم، 
ف نفـسه وعفتهـا،  وإنسانيته النادرة، ورش،ِِهتَْريَ وغ، له عىل رجولتهً مكافأة؛هاَرْوأج
 ؛اََهتَدْحَوَ و،اَهَتَاجَحَ و، املرأةَفْعَ هذا من كثري من الساقطني؟ الذين يستغلون ضأين
 نزلـوا إىل عـامل البهـائم مبـارشة فامرسـوا وربـام واملـزاح الثقيـل، ِلَزَالغبـون ؤفيبد

 َمْوَ اليـُاةَتَا هبذا الوباء واالنحطاط األخالقي؟ وفً اليوم مليئُمـ عالأليساالغتصاب، 
  . سلمة، مع تقديري للعفيفات الطاهرات َّمُ أْتَسْيَل

                                                           
 .312) السرية النبوية(، وتأريخ اإلسالم 2/112ابن هشام  )1(
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: لعثامن بن طلحة مروءته وسلمه مفتـاح الكعبـة، وقـال÷  لقد حفظ النبي -3
  !برد اجلميل؟÷ ، ومن أوىل من النبي»اليوم يوم بر ووفاء«
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 لـه يف اهلجـرة، ومل َنَؤذُجرين ينتظـر أن يـ بمكة بعد أصحابه مـن املهـا÷أقام  
 بن أيب طالب كـرم وعيل، َِنتُ وفَِسبُيتخلف معه بمكة أحد من املهاجرين إال من ح

 يف اهلجـرة ÷ا ما يـستأذن رسـول اهللا ً أبو بكر كثريوكان، اهللا وجهه، وأبو بكر 
َّولما إياه؛  فيطمع أبو بكر أن يكون»اًال تعجل لعل اهللا جيعل لك صاحب«: فيقول له َ َ 

 جانبه وصار له شيعة وأصـحاب مـن غـريهم َّزَ قد ع÷رأت قريش أن رسول اهللا 
 خـروج أصـحابه مـن ورأوا  وصـارت يثـرب حتـت سـيطرة أتباعـه،بغري بلـدهم،

ُحذروا-ًةَعنََ وأصابوا منهم م،اً قد نزلوا داروأهنم ،املهاجرين إليهم ِ  خـروج رسـول َ
 وهي دار قيص بـن  له يف دار الندوةفاجتمعواع حلرهبم؛  إليهم، وعرفوا أنه قد أمج÷اهللا 

ا إال فيها يتشاورون فيها مـا يـصنعون يف أمـر ًكالب التي كانت قريش ال تقيض أمر
 ؛أدخلـوين معكـم: فقال، )2( يف هيئة شيخ نجديُ إبليسفاعرتضهم، ÷رسول اهللا 

 ÷ مـدا، فـأدخلوه، فبـدأت اجللـسة باحلـديث عـن خطـر حمًفلن تعدموا مني رأيـ
فقال أبو البخرتي بن وخوفهم من الوثوب عليهم إن هو التقى بأصحابه يف املدينة، 

 مـا هـذا بـرأي، فـربام :فقال إبليس ،ا حتى يموتً احبسوه وأغلقوا عليه باب:هشام
 مـن ُهُجـِرْخُ ن: بن عـامرفقال أبو األسود ربيعة، وثب أصحابه فنزعوه من أيديكم
                                                           

، 6/62، وجممـع الزوائـد 2/376، والطـربي 2/71، والكامل 3/214، والبداية والنهاية 1/123ابن هشام ) 1(
، وعيـون 69، والسرية ألمحـد الـرشيف ص 229املصابيح أليب العباس احلسني ص ، و2/286ومروج الذهب 

 .2/229، والروض األنف 1/227، وطبقات ابن سعد 2/226، والسرية النبوية البن كثري1/286األثر 
أن :  الـسهييلوذكـر، ÷ألن املؤمترين منعوا أن يدخل معهم أحـد مـن هتامـة؛ ألن هـواهم مـع حممـد )  2(

ًإن نجدا يطلـع منهـا قـرن الـشيطان، كـام جـاء يف : ل لنبي اهللا إبراهيم يف صورة نجدي، وقالالشيطان متث
 .9/300، والطربي 2/229الروض األنف . احلديث
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ا بـرأي، أمل تـروا حـسن حديثـه، وحـالوة منطقـه، ما هـذ :قال إبليس ،بني أظهرنا
ُ عىل قلوب الرجال، واهللا لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن حيُهَتَبَلَغَو  عىل حي من العرب َّلَ

 ثم يسري هبم إليكم فيأخـذ ،فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه
ا مـا ًيـْأَرَ يل لَِّن واهللا إ:جهـلفقـال أبـو ، ا غري هـذاًوا فيه رأيُرِّبَ د؛أمركم من أيديكم

ا ًّابَأرى أن نأخذ من كل قبيلـة فتـى شـ: قالوما هو؟ : قالواأراكم وقعتم عليه بعد، 
ا، ثـم يعمـدوا ًا صارمً فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيف]اًأي رشيف[اًا وسيطًا نسيبًجليد

 ٍمنـاف ِ بنو عبد فيتفرق دمه يف القبائل، فال يقدر؛إليه فيرضبوه هبا رضبة رجل واحد
 ْنَ أرى أ:ويف روايـة، ، فعقلناه هلم]الدية[ِلْقَالعِا بنَِّوا مُضَرَا، فًعىل حرب قومهم مجيع

وا ُعَْمجَأَ فـ؛ هذا هـو الـرأي: فقال إبليس،)1(اً من مخس قبائل سيفٍ رجالُى مخسةَطْعُي
الـذي  هذه الليلة عىل فراشـك ِْتبَال ت:  فقال÷رسول اهللا  $ جربيل فأتى؛ عليه

øŒ﴿: كنــت تبيــت عليــه، وتــال عليــه قــول اهللا Î) uρ ã ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. x8θ çG Î6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρ r& 
x8θ è= çG ø) tƒ ÷ρ r& x8θ ã_ Ì øƒ ä† 4 tβρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å6≈ yϑ ø9   .]30: األنفال[﴾#$

ð]‚Êæð^ÊæV 

، فاقرتبـت الفرقـة ÷ الغتيال النبـي ِدَّدَحُ الليل املِمةَجاءت ساعة الصفر من عت
 يرتصـدون اسـتلقاءه عـىل فراشـه ÷ االغتيال مـن بـاب النبـي ُ هبا تنفيذُوطنَُمـال

 لعـيل بـن أيب فقـال فعمل عىل إفشال خطـتهم، ؛÷ النبي فلمحهمليجهزوا عليه، 
  ْمنََ  فـِبربدي هـذا احلـرضمي األخـرض َّجَسَ عىل فرايش، وتْمَن: طالب كرم اهللا وجهه

ة لـلي تملـا كانـ:  قـال@ ٍّعن عيل،)3(َِكلَ ذِهِدُْر بِ يفُامنََ ي÷ رسول اهللا وكان ،)2( فيه
                                                           

  .236 ص1وفاء الوفاء ج) 1(
 .2/229، الروض األنف 2/126، ابن هشام 24الروضة الندية )2(
، 153، ومغلطاي 293/، وعيون األثر  2/229نف الروض األو ،2/127ابن هشام ، و24الروضة الندية ) 3(

فكان أول من رشى نفسه ابتغـاء مرضـات اهللا، : 3/4 احلاكم يف املستدرك وقال، 1/227وطبقات ابن سعد 
= 
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  يف الكعبـة،التي أمرين رسول اهللا أن أبيت عىل فراشه انطلـق يب إىل األصـناماملبيت 
 ، اهنـض: ثم صعد عـىل منكبـي ثـم قـال، فجلست إىل جنب الكعبة، اجلس:فقال

 وجلـس يل ، عنـيُهُتـْلَزْنَأَ فجلست ف؛ اجلس:عفي حتته قال فلام رأى ض،فنهضت به
 ثم هنـض ، عىل منكبيهُتْدَعَصَ ف؛ يا عيل اصعد عىل منكبي: ثم قال يل÷ رسول اهللا

 وتنحـى رسـول اهللا ، إىل الكعبـةُتد وصع،َ السامءُتِْلنَل ُتْئِ أين لو شَّ إيلَلِّيُ وخLيب
 ،ا بأوتاد مـن حديـد إىل األرضًدَّتَوُ وكان من نحاس م، صنمهم األكربُلقيتأ ف÷

ْاجلَ عZ÷فقال رسول اهللا   فلم أزل ، ايه ايهZيقول@÷ اهللا ُولُسَرَ و، فامزلت أعاجله؛ُهِ
  .)1( فدققته فكرسته و نزلت،ُهَّقُ د: فقال، منهُعاجله حتى استمكنتُأ

ــــــافه ــــــة أكتــ ـــــى يف مكــ َفرق َ َ َ ََ ْ َ َّ َ ِفغــــدت أصــــنامهم منــــه جث  َ ِِ ُ ُ ْْ َْ ُ َ ْ َ َ  ًّــــــياَ

َكــــاد أن يلمــــس أفــــالك الــــسما َّ ََ َ ْ َْ ََ َ َْ ــــريا  َ ـــف الثـ ــــه ك ـــي كفـ َّويالق ُ َُ ُْ ََّ َ َُّ ِ)2( 

öΝ﴿: إىل قوله تعاىل) يس(  من الليل يتلوٍةَعْجَ يف ه÷ رسول اهللا خرج ßγ≈ oΨ øŠ t± øî r' sù 
ôΜ ßγ sù Ÿω tβρ ç ÅÇ ö7 ãƒ﴾[@ا من ًّيِوَس إىل دار أيب بكر وخرجا فذهب أحد منهم، ُهِْرصْبُفلم ي

                                                           
 :÷ًّ عيل بن احلسني أن عليا قال عند مبيته عىل فراش رسول اهللا وعن حكيم بن جبري، عن ونقل

ــئ ــن وط ــري م ــيس خ ــت بنف َوقي َ ِْ َِ ْ ْ ََ َ ْ ََ ِ ــىصُ َ احل َ ِومــن طــاف بالبيــت العتيــق وبــاحلجر   ْ َْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ِ ِِ ْ َ َ 
ِرســــول إلــــه خــــاف أن يمكــــروا بــــه ِ ُ ْ ُ َُ َ ْ َ َ َ ٍ َ ـــر   َِ ـــن املك ـــه م ـــول اإلل ـــاه ذو الط ِفنج ْ َ َِ ُ ْ ُ َِّ َ ِ َّ ُ ََ 
ًوبـــــات رســـــول اهللاِ يف الغـــــار آمنـــــا ِ ِ َ ِ ُ ُ َ َ َ ــــرت   َ ــــه ويف س ــــظ اإلل ــــوقى ويف حف ِم ْ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ ِ ْ ًّ ُ 

ْ إليك يشَفإنه لن خيلص(: نواصب بعض الزاد  الزيادة، مل تثبت من وجه صحيح وال حـسن، هذهو )ُهُهَرْكَ تٌءَ
 حراسـة ُرْكـِ روايتـه ذويفالثعلبي، وليس من أهـل احلـديث، رواه  و، رواها ابن إسحاق عن مبهمنيوإنام

 يف هـذه املنقبـة يف منهـاج  الزيادتان هام اللتان جرأتا ابن تيمية عىل القدحوهاتانًجربيل وميكائيل أيضا، 
ِ القصة ثابت صحيح بدون هذه الزيادة؛ ألهنا تقتيض أنه مل يفد بنفـسه ُلْصَأَو ، بام يطول32، 3/31السنة  ْ َ

َ توصل هبا ابن تيمية إىل نفي هذه املنقبـة بعـد أن كـذب هـذه الروايـة وهلذاله هبذه الزيادة؛ ÷ مع تأمينه  َّ َ
 .؛ بإثباته للزيادة ونفيه للرواية كالمه حينئذاملشتملة عىل هذه الزيادة فناقض

 .113، واخلصائص 644رقم /1/183صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، واملسند : وقال،  3/5املستدرك ) 1(
 .26ينظر الروضة الندية رشح التحفة العلوية للسيد أمحد بن اسامعيل األمري الصنعاين ص  )2(
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 ، عبداهللا بن أيب بكرُْريَا إىل غار ثور، ومل يعلم هبام غًخوخة يف ظهر البيت فاجتها جنوب
 إىل ÷ انتهـى :قال ابـن هـشام ،)1( موالهمَةَْريَهُ وعامر بن ف،وأختيه عائشة وأسامء

 يلتمس الغار؛ لينظـر أفيـه سـبع أم ÷ قبل رسول اهللا ًالغار ليال فدخل أبو بكر 
 وجـاءالطلـب،   يف الغار ثالث ليال حتى هـدأمكث، )2(ي رسول اهللا  بنفسهِقَحية ي

 اسـتأجراه ليـدهلام عـىل الطريـق، وقـد  حسب املوعد؛ براحلتيهامٍطِقْيَرُعبداهللا بن أ
َواجت َ هنَلْيَها صوب املدينة يطويان املراحل لَّ   .ٍارَ

                                                           
 احلـاكم يف روى، 1168 رقـم 2/849 ويف فـضائل الـصحابة ،3062 رقـم 1/708روى أمحد يف املـسند ) 1(

 ثم نام مكانه، وكان املرشكون L÷ورشى عيل نفسه، فلبس ثوب النبي : عن ابن عباس قال3/133املستدرك 
ٌ، فجاء أبو بكر وأمري املؤمنني عيل نائم، فقال÷يرمون النبي  ِ ِ َِ ٌّ َ ُ  -وأبو بكر حيـسب أنـه رسـول اهللا–يا نبي اهللا : َ

ُإن نبي اهللا قد انطلق نحو بئر ميمون  فأدركه، قال:  له عيلفقال ْْ ِ َ وجعل : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال: َ
ُعيل يرمى باحلجارة كام كان يرمى رسول اهللا  َُ َّوهو يتـضور، وقـد لـف رأسـه يف الثـوب ال خيرجـه حتـى ÷ ْ

: 9/119وقال يف جممع الزوائـد . تصحيحه الذهبي عىل ووافقه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، :وقال... أصبح
وقد وثق أبا بلج ابن سـعد، وابـن : قلت. رجال أمحد رجال الصحيح غري أيب بلج الفزاري، وهو ثقة وفيه لني

 .7/311 ، وطبقات ابن سعد 33/162هتذيب الكامل : ينظر. معني، والنسائي، والدارقطني
َّجحرة يف الغار إال جحرا سده بكعبـه فجعلـت األفـاعي َ ابن كثري أنه سدد األوذكر. 2/130ابن هشام ) 2( ً َْ ُ ِْ ِ

البدايـة والنهايـة . ٌةَارَكَنَ وٌَةابَرَ السياق غويف هذا، »ال حتزن إن اهللا معنا«: ÷تنهشه ودموعه تسيل، فقال 
3/221. 
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<ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]Vالكبـار، ومواهـب  يف املواقـف الـصعبة عبقريـات األفـذاذتـربز 
َّموالنا النَّبي القيادات السياسية العليا، وأعني   أن ِفَدُّ الذي مل يـرتك للـص÷ا ًحممدِ

  : ترتيبه كام ييلوكان أعد عدته منذ زمن بعيد، بلتلعب دورها، 
ا؛ للمواقـف احلرجـة ًا ممتـازًا، وإعداده إعـدادً اختياره لعيل كرم اهللا وجهه وزير-1

ا َ يـْمَنـ«:  صـارمةوبكلمةا من أخطر األدوار، إنه الفداء، ًرْوَبارش دهو ي وهاوالعادية، 
ُّيلَع َفداء ا ألداء هذا الواجب املقدسً تردد ينطلق راضيوبدون، »ِايشَِر فِ يفِ َ  نبيه الـذي ِ

  . فآمن به من أول حلظة؛به أحسن تأديب، فتخلق بأخالقه، وحتىل بصفاتهَّرباه، وأد
 والدعوة املحمديـة ؛ٌِرطَ كرم اهللا وجهه مناسب له؛ ألنه خ بعيلَِلوكُ الدور الذي أ-2

ا ًّ عليَّ إنثم، ÷ أقارب النبي % الناس هبذا هم آل البيت وأوىلحتتاج إىل وقود وفداء، 
 ويف تقـديري، اًا مبتهجـً، بل يذهب إليها باسمالصعبةاملهامت يف  ال يرتعد ٌ شجاعٌّشاب

ِني املرتبصني، كاللبوة مع محر الوحشًّأن عليا قد أعد نفسه الفرتاس األربع ُ ُ ِ َ ْ َّ .  
املناسب يف سنه وعقلـه ألنه  أن يسبقه يف اهلجرة؛  أليب بكر ÷مل يأذن النبي -3

 لـه قـديم ٌيقِدَ بكـر صـوأبو قبل الطريق، فالرفيق ؛ فاصطحبه معه؛نستهاوخربته ومؤ
  .÷ته دمخل استنفر أرسته وقد حديثه، ِنْسُحَ و،، معروف بدماثة أخالقه÷

ً أريقط دليال رغم أنه مرشك يـدل عـىل أن الكفـاءة وحـدها هـي ِ اختيار ابن-4
:  ندرك أن جراحة القلب املفتوح حتتاج إىل طبيـب بـارعونحن يف التكليف، ُّكَحِامل

 البيـضاء وتعليـق ِةَّزِ البـَسْبُ جـاءين طبيـب ال جييـد إال لـولو ؛اًا كان أم هيوديًمسلم
 ُتِْقثَما و-ا بتالوة القرآن حال العملًرقبته ليشق صدري ملتزم عىل ]السامعة[ِّسَجِامل
:  هـذا الـدرس÷ نتعلم مـن النبـي فهل ؛ األمان الوحيدام؛ ألن العلم واخلربة هِِهب

ِوهو وضع الرجل املنَاسب يف املكان املنَاسب ِِ ُِ َ ُِ َ ِ ِ ُ ُ ََّ   ؟ْ
  .طاردةعىل الصحراء وامل أن أوعز بإعداد راحلتني قويتني ÷ سبق للنبي -5
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 أبـى لكنه الراحلتني هدية؛ إحدى أن يقبل ÷ عىل النبي  أبو بكر َضَرَ ع-6
 الفرص، وأن َعِّيَضُ أن ال ن÷ يعلمنا رسول اهللا وهكذا ؛إهنا اهلجرة يا أبا بكر: وقال

 تتكـرر هـذه وهـل ،اًا مـضاعفًحـْبِ رُّرِدُنستثمر أموالنا اخلاصة يف املصارف التـي تـ
  .حتى وإن كانت نفس أيب بكر طيبة  بامله؟َ اجلهاد اهللاُِِّيبَ نَتِّوَفُالرحلة حتى ي

ُا رغم أن طريق املدينة شامال، وتكليفً عىل قريش بالتوجه جنوبُالتمويه -7 اهللا بن ِ عبدً
 بن فهرية راعي الغنم بأن ِ أيب بكر بإعداد الزاد، وعامرِةَْرسُأيب بكر بالتقاط األخبار، وأ

  .  آثارهام، وليتمكنا من احللب والذبح حني احلاجةَيِّفَعُيسري بالغنم وراءهام لي
؛ فـإهنم ملـا حـاولوا ÷ مل يقتحموا بيت النبـي فريق االغتيال من امللفت أن -8

ٌواهللا إهنا لسبة يف العرب أن : ذلك صاحت هبم امرأة من الدار، فقال بعضهم لبعض َّ ُ َ
َيتحدث عنا أنا تسورنا احليطان عىل بنا َ َِ َ ْ ََّ َ َُ َّ  ت العم، وهتكنا سرت حرمتنا، فظلوا بالباب؛َ

 وهـي احـرتام البيـوت، وال سـيام يف ، كانت لدى العربٍ أخالقِ يشري إىل بعضوهذا
 أن حتافظ عـىل حرمـات البيـوت، التي تدعي اإلسالم فاألجدر باألنظمة وهلذا ؛الليل

 :واخلالصـة، ُإلسـالم واُرْفُا الكَهَظِفَ حًةَمْرُ ألن للبيوت ح؛ومتنع الزيارات قبل الفجر
 ، واإلعـداد، والتخطـيط،اسـتنفد طاقتـه، وبـذل جهـده يف التفكـريقد  ÷ الرسولف

 اهللا َتِبـنُْ ال غرابـة أن يولذلك األمور بعد ذلك هللا؛ َكَرَتَوالتجهيز بالوسائل املعتادة، و
  : قال الشاعر؛ وأن تنسج العنكبوت، عىل باب الغار، وأن تبيض احلاممةًشجرة

ــــةوإذا العن ــــَظَ الحُاي ــــُيُ عَكْت َوهن ــــ  اُ ــــاوفَن ُـم فاملخ ــــُّلُ كْ ــــَ أَّنُه  ُانَم

  : البوصرييوقال
ــَ وَوا احلــاممُّنــَظ ــــ   عــىلَوا العنكبــوتُّظن ــــةِْريَخ ــــسج ومل حتــــمِ الربي ِ مل تن ُ َ ْ ُ ْ َ 

ـــَنِع ـــْغَ أ اهللاُِةَاي ـــْتَن ـــْنَ ع ِ األطــمَنِ مــٍالَ عــْنَ وعــِوعُرُّمــن الــد  ٍةَفَاعَضُ م ُ ُ 

  :ِِهمهزيتوقال يف 
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ـــَو ـــَحْي ـــوٍمْوَ ق ْ جف ـــِبَا نََ ـــا ب ِي ِأل   ٍضْرَأًّ َفتــــــــه ضــــــــباهبَ ُ َ ُِ ْ  ُاءَبــــــــِّا والظَ

ْوســــلو ََ َه وحــــن جــــذع إلَ ِ ٌ َّ َ َ ُْ َوقلــــــــــــوه ووده الغر  ِهْيــــِ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ََ ُبــــــــــــاءَ َ 

َومحتــــــــه مح  ٌارَ غـــــُاهَآوَا وَهـــــْنِ مُوهُجـــــَرْخَأ َ َ َُ َة وَامــــــــْ  ُاءَقــــــــْرٌ

ـــــسجها ع ـــــه بن َوكفت َ ُ َِ ْ َ ِ ْ َ ـــــَْكنَ ـــــَفَا كَمـــــ  ٌوتُب َ احلُهْت ُة احلـــــصداءَامـــــَمْ َ ْ َ ْ ُ 

 ؛ العنكبوت وبيض احلاممَجَْس أن املرشكني وصلوا إىل باب الغار فرأوا نَ رويوقد
يا أبا بكر :  فقال؛يا رسول اهللا  لو نظر أحدهم إىل قدميه لرآنا: فانرصفوا، فقال أبو بكر

 ωÎ) çνρãÝÁΖs? ô‰s)sù ﴿: نزل قول اهللا تعاىلِثََد هذا احلويف ؟ ثالثهام اهللاُ،ما ظنك باثنني
çνt|ÁtΡ ª!$# øŒÎ) çµy_t÷zr& t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxŸ2 š†ÎΤ$rO È⎦÷⎫oΨøO$# øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9$# øŒÎ) ãΑθà)tƒ 

⎯ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øtrB χÎ) ©!$# $oΨyètΒ ( tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµtGt⊥‹Å6y™ Ïµø‹n=tã …çνy‰−ƒr&uρ 7ŠθãΨàfÎ/ öΝ©9 
$yδ÷ρts? Ÿ≅yèy_uρ sπyϑÎ=Ÿ2 š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxŸ2 4’n?ø¡9$# 3 èπyϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š†Ïφ $u‹ù=ãèø9$# 3 ª!$#uρ 
î“ƒÍ•tã íΟŠÅ3ym﴾]وأين الرب؟ ملاذا هذا العناء:ولسائل أن يسأل، )1(]40:التوبة َ  ليخطف ُاقُ

َّشي يف ملح البرص إىل قبة خرضاء يف املدينة قد ÷رسول اهللا  َدهتاَ ْ  َّنَ  أواجلواب املالئكة؟ َ
َحم  أن يرى عباده ُّبُِحيتعاىل  اهللاُويقود املؤمنني يف ميدان العبادة،   اهللاُ عبد÷ا ًدَّمُ

 ما فعله النبي وهوً العبادة إجالال له، َونُضَحْمَالصاحلني يتعرضون للبالء من أجله، وي
 وقدنه مرفوض، والتوكل مطلوب،  البرشية إىل يوم القيامة؛ فالتواكل يف ديُةَوْدُ ق÷

َاعقلها «: ÷ًال عىل اهللا، فقال ُّكَوَا رجل وأعلمه أنه ترك ناقته بغري عقال تًجاءه يوم ْ ِ ْ

ْوتوكل َّ َ  هو رس خلود اإلسالم وصالحيته للبقاء؛ لقيامه عىل الوسائل وهذا ؛)2(»ََ
 وطلب ،توكل عليه وال،الطبيعية، وأخذه باألسباب العادية دون ترك االعتامد عىل اهللا

لمؤمنني، قال ل، واهللا سبحانه قد تكفل بالنرص  مع األخذ باألسباب من عندهِرصالنَّ
                                                           

 .3/223والبداية والنهاية . 4/1854، ومسلم 4386البخاري )1(
 .8/438ء وحلية األوليا. 2/56ابن حبان )2(
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  ].47:الروم[﴾šχ%x.uρ $̂)ym $oΨø‹n=tã çóÇnΣ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ﴿:تعاىل
ì†r]íéÛâ_V   

ْلقد نبت بالنبي  َ   فوجدوا يف احلبشة واملدينة املنورةُ املكرمةُةَّكَواملسلمني م÷ َ
ًا وعزا وإخوانًّمستقر  tβθ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$yδ öΝÍκös9Î) Ÿωuρ tβρß‰Ågs† ’Îû  ﴿،ا من خري أهل األرضًّ

öΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ Zπy_%tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρãÏO÷σãƒuρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθs9uρ tβ%x. öΝÍκÍ5 ×π|¹$|Áyz﴾]9:احلرش[، 
ألن اهلجرة كرس للجمود العقيل ؛ ÷ مل تبدأ إال بعد هجرة النبي اإلسالم دولة إن

ًليست واقعة من : والتبلد الذهني؛ فهي كام قال الدكتور الفيلسوف عيل رشيعتي َ َ ِْ ْ َ َ
 اهلجرة هي قطع العالقة باملكان إنوقائع التاريخ فحسب بل هي أساس اجتامعي؛ 

ًالذي يسجن فيه ساكنه، ويركد ويبقى رهن ظروفه حمروما من الرقي، والتحول،  ُ
ور؛ فيتكلس، ويتوقف الفكر، والعقل، واإلحساس، والعلوم، والفنون، والتط

والثقافة، والدين، ورؤية العامل، أو يتعفن فيموت، أو تستهلكه الثقافة والدين 
ىص ملن مل جيدوا فرصة عمل يف بلداهنم املنكوبة ُ زمننا أمثلة ال حتويف املرتبط هبام؛

باقرة الطب، واملال واألعامل، فهاجروا وصاروا من صناع رحالت الفضاء، وع
 ذلك قاد كل ؛وغريها مام انغلق يف ديارهم بشؤم االستبداد، والفساد، واجلهل

الشعوب املتخلفة ضد التحرض، وركض هبا برسعة الصواريخ إىل الفقر واجلهل 
 اهلمم، وزرع اليأس واإلحباط يف ِلْتَقَ أنواع البؤس والشقاء ووكلواملرض، 

ة والبغضاء واألحقاد، وإثارة النعرات، واجرتار مساوئ النفوس، وبث الفرق
 هياجر فلو مل؛ املايض واحلارض، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

 هياجر يوسف إىل ولو ململا بنى دولة عاملية سارت مسري الشمس والقمر، ÷ النبي 
 خيرج ولو ملشاء، مرص ملا وصل إىل خزائن أرض مرص والسودان يترصف كيف ي

ْسكندنايف من غاباهتم ملا عرفت أمريكا، وال غزوا وبيون وسكان الشامل اإلاألور َ ِ ُ
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 فاهلجرةأعامق البحار والفضاء واستعبدوا العامل، ولظلوا حيوانات برشية متوحشة؛ 
ْواحلركة جلبت هلم التقدم والثراء الفاحش والسيطرة عىل الشعوب الراكدة؛ 

ا، ًندا، واسرتاليا، واستنزفوا موارد أفريقيا، وأخذوا رجاهلا عبيدفاحتلوا أمريكا وك
وهنبوا ثروات العرب، ومسخوا هويتهم، وزرعوا اليهود يف فلسطني، واغتصبوا 

 املسلمون باهلجرة إىل مشارق األرض ومغارهبا، وقد سبق فلوالقدس الرشيف، 
 أن تكون أفال يمكنهتم؛ كانوا يف عز وقوة يوم كانت القارة اهلندية والية من واليا

ا لوأهنم ظلوا عىل  ذلك ممكنًكانأمريكا وكندا بعض واليات الدولة اإلسالمية؟ 
 إىل عبادة بطوهنم وفروجهم، -وال سيام ملوكهم-عبادة رهبم ومل يتحولوا 

 معاوية اهتم بمالحقة بني فامللكواستخدام قوهتم ودهائهم الغراض شخصية؛ 
ِهاشم، وحمو آثارهم، وم ْ َ وها ضاعفة الثروة، والتخطيط الستخالف ولده يزيد، َ

نرى كل يشء يف العامل قد تغري من ركوب احلامر إىل الطائرة النفاثة، وبيعة يزيد نحن 
 وحني حذو معاوية ملوك بني مروان،  واحتذىمل تتغري، وال سيام يف دنيا العرب؛

َّ جعفر املنصور أن فجر جاء العباسيون كانوا أدهى وأنكى؛ فلم يزد أبو الدوانيق أبو
ٍّحقده عىل بني عمه أوالد عيل، ورتب الوراثة يف عقبه، ومأل اخلزائن بالذهب  ِ َ

 ا،ًا واقتصاديًا وسياسيً كان عبدالرمحن الداخل متفوقا يف أسبانيا علميوحنيوالفضة، 
ْمل يوفق مع قومه من بني العباس يف جتهيز أسطول إسالمي -بيون يف سبات وواألور َّ َ ُ

 ازدهرت املؤامرات، وإنامستكشاف العامل، كام فعل بعد ذلك ملك أسبانيا، ال
ِوإرسال اجلواسيس والقتلة يف زي أطباء للقضاء عىل اخلصوم عرب مرشط حجامة،  َِ ْ

  . )1(أو ترياق دواء مسموم، أو ما شابه ذلك
                                                           

حـامرة، وبقـرة، وثـور، :  يل جتربة شخصية يف اهلجرة؛ فقد كنت يف قريتي أرعى حيوانات البيت الـرضورية)1(
وكبش أو اثنني للعيد، وما تنتجه احلامرة والبقرة والشاة، وكانت لعبتـي املفـضلة تعلـيم الكـبش املناطحـة، 

َّب إىل الوراء خلسة، وأهدى إيل دقـة ال فقررت لسوء حظي أن أجرب مناطحته برأيس، فغدر يب حني انسح
= 
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 ئة ناقة ملن يأتيها بـه، فجعلت ما؛ من يدها÷ النبي ِ إفالتَمل تتقبل قريش هزيمة
 فانسل خفية يعدو عىل فرسـه ÷ رساقة قد عرف الطريق التي اجته إليها النبي وكان

ا له الرش سـاخت قـوائم فرسـه يف الرمـل، فاسـتنجد ًرِمْضُحتى أدركه، وملا قاربه م
، وطلب منه األمان وتاب يف نفسه حني أيقن أنه ممنـوع مـن رسـول اهللا ÷بمحمد 

ِّعمال حاجة لنا، :  فقاال؛ وصاحبه الزاد واملتاع÷ل اهللا  عىل رسوفعرض، ÷  عنـا َ
ا إال رده، ًى أحـدَقـْلَ جـادين يف البحـث، فجعـل ال يَ فرجع ووجد النـاسب،الطل

 آخـره ويفا يف القـبض علـيهام، ً أول النهـار جاهـدفكان ؛ هذا الوجهْمُيتِفُك: ويقول
β﴿ !ا هلام، فسبحان اهللاًحارس Î) (#ρ ç ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ ø% r&﴾] 7:حممد[.   

‚fÃÚÝ_)2(Vمكثنا ثالثة أيام بعد خروجهام من الغـار ال : قالت أسامء بنت عميس
  :من أعىل مكةالنراه ا يتغنى ً حتى سمعنا صوت÷ندري أين توجه رسول اهللا 

ــ ــاس خ ــزى اهللاُ رب الن َج ِ ُّ ــهَزَ جَْريَ ِائ ـــِفَر  ِ ـــِْنيَيق ـــيَمْيَ خَّالَ ح ْت ْ أم معَ َ ـــدَّ ِب َ 

ـــ ـــَُمه ـــَالَزَا ن ِّالربِ ب ـــَ ـــَرَ تَّمُ ث َوح َيـــق حمِفَى رَسْمـــَ أْنَ مـــَحَلْفَأَفـــ  )3(اَّ ُ  ِدَّمـــَ

َلـــيهن ب ِ ْ َ َان فَكـــَ مٍبْعـــَي كِنـــِ ـــُ ْاهتمَت ــــده  ِ َومقع ُ َ َْ ــــِا لَ ــــْرَِم بَِنينِمْؤُلم  ِدَص

ُواسم،  سمعنا قوله عرفنا أنه توجه إىل املدينةفلام ْ  بنت خالد مـن ُعاتكة:  معبدِّمُ أَ
ا يـشرتونه ًا ومترً ومن معه فسألوها حلم÷بني كعب من خزاعة، نزل هبا رسول اهللا 

                                                           
أنساها، وتعلمت السباحة لنفيس، والكتابة، والقراءة، وكنت أحب القراءة، وعندي شوق للتعلم، لـو كـان 
ًهناك من ينمي موهبتي، فزوجت لألسف وأنا مراهق، فلم أك سعيدا؛ فقررت اهلجرة إىل صنعاء، فيـرس اهللا  ُ ْ ِّ ُ َ

إىل أمريكا أو كندا لكان الوضع أفضل؛ فالبالد املتخلفة مقربة املواهب، لكني يل أمري، وأظنني لو هاجرت 
 ].10:الكهف[ ﴾‘uΖ−/u‘ $uΖÏ?#u™ ⎯ÏΒ y7Ρà$©! ZπtΗôqy‘ ø⋅Ähyδuρ $oΨs9 ô⎯ÏΒ $tΡÌøΒr& #Y‰x©u$!﴿ :أدعو اهللا دائام

 .1/229، وابن سعد 1/289، وعيون األثر 2/246 وابن كثري ،2/135سرية ابن هشام ) 1(
 .1/304، وعيون األثر 1/229، وابن سعد 2/257، وابن كثري 2/132 ابن هشام و، 159املصابيح ) 2(
 . وارحتال به:ويروى) 3(
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 ،ُّرِدُ شـاة بقـرب اخليمـة ال تـ÷ رسـول اهللا ورأىا، ًمنها فلم يصيبوا عنـدها شـيئ
ًاال، فاسـتأذهنا أن حيلبهـا، فهـزت رأسـها باملوافقـة َزُا وهـًفـَجَتأخرت عن الغنم ع

ْماذا حي: ًةمتعجب ْ فمسح رض!؟ٍةَتْيَ مِهْبِ من شاة شُبُلَ ا، فـرشبوا ًا غزيـرًّرَ دْتَّدرَا فـَهَعَ
  .ا، فبايعته املرأة عىل اإلسالمًا وترك اإلناء مملوءًِيانَورشبت أم معبد، ثم حلبها ث

Ùç‰†Ö]Ì’i‚fÃÚÝ_÷
)1(V 

 يف البيت؟ ََةبوُلَمن أين لكم هذا وال ح: وقال جاء زوجها ورأى اللبن عجب، ملا
 يل يـا أم ِيهِفِ صـ:قـالكان من حديثه كيت وكيـت، ورجل مبارك،   بناَّرَ مُهَِّنإ: قالت

َ رأيت رجال ظاهر:قالتمعبد؟   ُهْبـِعَ، مل تِقْلـَ اخلَنَسَ، حـِهْجـَ الوَجِلَتْبـُ، مِةَاءَ الوضـً
، ويف أشــفاره )5(ٌجَعــَ، يف عينيــه د)4(ٌمِسيَ قــٌ، وســيم)3(ٌةَلْعَ بــه صــِرْزُ، ومل تــ)2(ٌةَلــْجَث
 ِ سـوادُ، شـديد)10(ُنَرْقـَ أُّجَزَ، أ)9(ُلَحـْكَ أ،)8(ُرَوْحـَ، أ)7(ٌلَحَويف صوته صـ)6(ٌفَطَو

ا َمَ فعليه الوقار، وإذا تكلم سـَتَمَ إذا ص،، ويف حليته كثافة)11(ٌعَطَس ، يف عنقهِرَعَّالش
                                                           

 .3/348، والسبل 1/231، وابن سعد 161املصابيح ص )1(
 . قاموس1255. ضخامة البطن :  من باب فرح:ثجل) 2(
ُوالـصعل .نأي مل يعبه صغر الرأس والدقة والنحول يف البد)3( ْ  الـدقيق الـرأس والعنـق، واألنثـى صـعلة :َّ

 .11/378اللسان . وصعالء
َ احلسن، كأن احلسن مقسم يف أجزاء وجهه وجسده ال تدري أهيا أحسن:القسيم) 4( ْ  .1059يف معناها قاموس . ُ
 9/357 اللسان .أي شديد سواد العني)5(
ُالوطف) 6( َ  .9/357 اللسان . طول أشفار العني:َ
َن باب فرح بح أو احتد يف بم) 7( ٌ يف صوته صحل:يقال، ٍحَحَّ َ ٌأي بحوح: َ ُ  .11/377، واللسان  94قاموسال. ُ
 . قاموس486. شدة بياض بياض العني، وسواد سوادها)8(
ِ الكحل من غري كحلُلْثِ يعلو منابت األشفار مي أ:أكحل) 9( ْ لـسان . الـشديدة الـسواد: الكحـالء: وقيل ،ُ

 .11/584 العرب
ُّاألزج من النعام) 10( َ  دقة شعر احلاجبني مـع طـوهلام، واملراد.  قاموس244.  الذي فوق عينيه ريش أبيض:َ

 .اتصاهلام: ُنَرَوالق
ُالسطع) 11( َ  . قاموس940. الطول يف العنق : َّ
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 وال َرْزَ ال نـٌلْصَ فـ،ِ املنطـقُلـوُ، حَنْرَّدَحـَ يتٍمْظَ نُاتَزَرَ خُهَِقطنَْ مَّنَ، كأُاءَهَ البُهَالَوع
َ وأمجِاس النَُّرَهْجَ، أَرْذَه  ِ مـنُهُؤنَْشَ ال تـٌةَْعبَ ر،ٍيبِرَ من قُهنَُسْحَأَ وُهَالْحَأَ، وٍيدَِع بْنِ مُهُلْ
ُ، فهـو أنـرضِنينَْصُ بـني غـٌنْصُ، غٍَرصِ من قٌْنيَ عُهُمِحَتْقَ، وال تٍلْوُط ا، ًرَظـنَْ مِ الثالثـةَ
ِ حيُاءَقَفُا، له رًرْدَ قْمُهنَُسْحَوأ  َِىلوا إُرَادَبـَ تَرَمـَوا لقولـه، وإذا أُعَمَتْ به، إذا قـال اسـَونُّفَ
ْ، حمِهِرْمَأ ْ حمٌودُفَ  َرِكُ هذا واهللا صاحب قريش الذي ذ:قال ؛ٌدنََّفُ وال مٌِس، ال عاب)1(ٌودُشَ

 إىل ُ إن وجدتَّصحبه، وألفعلنلتمست أن أه الُ وافقتُ، ولو كنتَرِكُلنا من أمره ما ذ
   .)2(ًذلك سبيال

                                                           
ٌحمفود) 1( ُ ْ ٌحمشودخمدوم، : َ ُ ْ ُّمطاع خيفون خلدمته: َ ِ َ  .265قاموس ص . ٌ
الذي أورده اإلمام زيد يف مسنده ص ÷  ك بذكر وصف اإلمام عيل لرسول اهللا  ومن املناسب هنا أن نترب)2(

ِعن أبيه، عن جده احلسني  بسنده 686 رقم 280 َ ُ ْ ِ ِِّ َ ْ َْ َِ َ قال$َ ٌّبينمـا عـيل  :َ ِ َ َ َ ْ َ بـني $َ ْ ْأظهـركمَ ُ ِ ُ ْ َ بالكوفـة وهـو َ َُ ِ َ ُ ْ ِ
ِحيارب معاوية بن أيب سفيان يف صحن مسجد ِ ْ َ ُ ُِ ْ َ َ َ َ َ ُِ َِ ْ َِ َ ْ ِ َ َكم هذا حمتبيا بحمائل سـيفه، وحولـُ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ِْ ِ ًِ ََ ْ ُ َ ِه النـاس حمـدقون بـه، ُ ِ َ ُ ِّ َ ُ ُ َُّ

ِوأقرب الناس منه أصحاب رسول الله  َِّ ِ ُ َ َُ َ ْ ُ ُ ََ َْ َِّ ُ والتابعون يلـوهنم÷ْ َ ُ َ ُ ََ ِ ِ إذ قـال لـه رجـل مـن أصـحابه،َّ ِِ َ ْ ْ ُ َُ ٌ َ ََ َ ْ َيـا أمـري : ِ ِ َ َ
َالمؤمنني صف لنا رسول ا َ ُْ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِلله ْ َّ كأنا ننظر إليه فإنك أحفظ لذلك منا÷َّ ِْ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ ُْ َْ َّ َ َِّ َِ ُ َ َقال، َ َّفـصو: َ َ ِب رأسـه ورق لـذكر َ ْ ِ ِ َّ َ َ ََ ُ َْ

ِرسول الله  َّ ِ ُ ْ، واغرورقت÷َ َ َ َْ ُعيناه َْ َْ َقال، َ ُثم رفع رأسه: َ ََ َ َ َّْ َ َ ثم قال،ُ َ َنعم، كان رسول الله ص: َُّ َِ َّ ُ ُ َ َْ َ  ِهَآلـَو ِهْيـَلَ ع اهللاَُّىلَ
ْ أبيض اللون مرشبا بحمرة، أدعج العينني، سـبط الـشعَمَّلَسَو ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ََّ َ ًَ ْ َ ْ ُِ َ ْ ََّ ْ ََ ٍَ ِ َ ِ ِر، دقيـق العـرننيْ ِ ِ ِْ َ َ، أسـهل اخلـدين، دقيـق َِ ِ َ ْ َ َِ َّ ْ َ ْ َ

ُالمرس ْ َ َبة، كْ ِ َث اللحية، كان شعره مع شحمة أذنيه إذا طالَ َِّ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َُ َ ُ كأنما عنق،َ ُ ُ َ َ َّ ْه إبريق فضة، لـه شـعَ ُ َُ َ ٍ َّ ِ ُ ِ ْ ِر مـن لبتـهِ ِ َِّ ُْ َ إىل ٌ ِ
ْرسته جيري كالقضيب، مل يكن يف صدره وال بطنه شع َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ َّ َر غريه إال نبذات يف صدره، شثن الكف والقدم، إذا ُ َ ْ َِ ِِ َ ْْ َ َ َ ُِّ َ َ ِ ِ ٌ َّ ُ ْ ٌَ

َمشى ِكأنما يقلع من صخر أو ينحد َ َِ َ ْ َ ْ ُ ُْ َ ٍ ْ َ ْ َ َّ َ ًر يف صبب، إذا التفت التفت مجيعـَ َ َِ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ِ ٍ ِ ِا، مل يكـن بالطويـلُ ِ َّ ِ ْ َُ ْ ِ وال بالعـاجز ،َ ِ َ َْ ِ َ
ُاللئيم، كأنما عرقه اللؤلؤ ْ َُ َُّّ ُ ُ َ َ َّ َ َ ِ ُ، ريح عرقه أطيب من المسك، مل أر قبله وال بعده مثله ِ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َُ َ ْْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ََ َْ َ َ ِ÷.  

ُالدعج- :رشح َ َ شدة سو:َّ ُ َّ ِاد العني يف شدة بياضهاِ َ َّ ِ ُالسبط–. َ ْ ِبسكون الباء وكرسها ،َّ ُّتد الذي لـيس فيـه ْمُمْال: ْ َ
ٌتعقد ُّ ٌّ وال نتوَ ُ ُ والقصبُ َ ْ يريد هبا ساعديَ َُ ِ ْوساقي ِهَ ُالعـرنني-. ]2/334النهاية [. ِهَ ِ . رأسـه: وقيـل، األنـف: ِْ

َ الكثاثـة يف :الكـث-. ]2/356النهايـة [.  الرسة شعر دقيق من الصدر إىل:َُةبُْرسَامل-. ]3/223النهاية [
ِاللحية َ ْ َأن تكون غري رقيقة وال طويلة: ِّ ِ َ  ما الن من أسفل األذن ويعلق فيه :الشحمة-. ]4/152النهاية .[َ
َشـثن الكفـني والقـدمني- .]4/223النهايـة [. نحر اإلبـل موضع :ُةَّبُّالل-. ]2/449النهاية .[القرط َ َ َّ َْ َ: 

ِ الغلظ والقرصَيميالن إىل َ ِ ِ ٍأنامله غلظ بال قرصيف  هو الذي :وقيل. َِ َ ِ ِ ٌِ ُ وحيمد،َ َ ُّ ألنـه أشـد ؛ ذلـك يف الرجـالُ
ِلقبض ِ ْ ُّ ويذم يف النساء،ْمِهَ َ  .]3/3النهاية .[ من األرضُرِدَْحنُمْ ال:ُبَبَّالص-.]2/444النهاية [.ُ
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ş¹]ł†Ùç‰†Ö]ì^éuàÚíéÞ^nÖ]í×u÷VêÞ‚¹]ÜŠÏÖ] 

Ùç‰†Ö]÷ íßè‚¹]»Vإىل ÷ التأريخ السيايس لإلسالم منذ وصول النبي بدأ 
 وينبغي ؛ من ذهبُ املستقبل اجلديد، والوقتَعنُْ يدرك أن عليه ص÷ ، وإنهاملدينة
َحيمى حلظة واحدة، فقد آن لإلسالم أن تكون له دولة َعِّيَضُأن ال ي ْ  زَُّعُ وي هبا حامه،ُ
tβ﴿ ه؛ن يف طريق تعاليمو الواقفُبَّدَؤُ ويجانبه، ÏŒé& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 šχθ è=tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 

¨β Î) uρ ©!$# 4’ n? tã óΟ Ïδ Î óÇ tΡ íƒ Ï‰ s) s9﴾]اء من  القائد البارع قد بدأ البن÷ النبي إن، ]39:احلج
ا يؤهلهم للقيام ًمكة حني التقى بأنصاره من األوس واخلزرج، وأعدهم إعداد

ا من ًا نجيبً سفريواختاربدورهم يف بناء الدولة احلديثة وسط بحر من الفوىض، 
 مصعب بن عمري الذي أحسن تدريب وتدريس األنصار، هواهم َّالشباب الذين رب

 منقطع النظري، يتلهفون لرؤية نبيهم يف ٍاسََمحَ هؤالء الرجال يف شوق عارم، ووكان
 ومالك أمرهم بعد ، وموالهم، فهو نبيهم؛ا عليهم بل هم ضيوفهًديارهم ليس ضيف

$ تعاىل؛﴿اهللا tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 
äο u z Ïƒ ø:$# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r&﴾]ا الستقبال هذا الوافد ً، فكانوا خيرجون صفوف]36:باألحزا

ا عند مطلع كل شمس ًظلوا هكذا أيامو ،األنباء بقدومه إليهم ا ترامتَّمَالكريم ل
يا بني : ا يقولًوا للقيلولة سمعوا صارخُعَجَ يوم وقد رَا، وذاتَهُّرَ حْمَُهيِذْؤُحتى ي

ُوقيلة ،اًمد يعني حم- أي حظكم وعزكم- ْمُكُّدَ، هذا جَةَلْيَق ََ ْ  َونُبَسنُْ لألنصار يٌةَّدَج: َ
 مخسامئة مقاتل، حتفهم النساء واألطفال والعبيد ُاءَهُ زَاءَبُفاستقبله من أهل ق؛ إليها

  .اً يف قباء، وبنى هلم مسجد÷نزل النبي فمبتهجني باملقدم السعيد، 
₣Î‚rŠÚð^fV 

إن : يقـال ، التقـوى املسجد املؤسـس عـىلوهو أول مسجد بني يف اإلسالم، هو
ا يف اإلسالم؛ ألنه أشار عىل النبـي ً أول من بنى مسجدوهو، عامر بن يارسالذي بناه 
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ابـن [ قباء حلقه عيل بن أيب طالب كـرم اهللا وجهـهويف ،)1( له احلجارةَعََمجَ و، ببنائه÷
ن  أن يتخلف بعده ليؤدي عنـه الودائـع إذا عافـاه اهللا مـُهَرَمَ كان أوقد، ]2/138هشام 

 وقد وأمانته، ِهِقْدِِص عنده كرائم أمواهلا لُعِودُاالغتيال عىل الفراش؛ إذ كانت قريش ت
  : قال األمري الصنعاين عنه،اَاهَّدَأ

َاهبَبــــــــــْرَ أَِىل ِ إُاتَانــــــــــََماألَو ـــــ  اِ ـــــه أداه َعن َّ ُ ْ ـــــَوَا وَ ـــــَِر بُاهَاف  اَّي

َوصل َ  مـنهام ْ، وسـالت وقد تـشققت قـدماه)2( ومعه الفواطم كرم اهللا وجههٌّ عيلَ
 فبكـى الشوق إىل اهللا ورسوله واحتـساب األجـر، ُهُتَّيِطَ، مًماشياهاجر ألنه  ؛الدماء
 ابـن ونقـل، )3(ا بعـدـًمــَلَا، وما اشتكى هلام أَتَأََربَ له، ومسح قدميه فًةَْمحَ ر÷النبي 

- ÷ُّبـيالن ُهَفَّلَوخ:  قال÷ عن أيب رافع يف هجرة النبي ]4/92[األثري يف أسد الغابة
 كـان ْنَمـ ووصـايا أمانتـه عنـه يـؤدي أن وأمره بأهله، إليه خيرج -اًّيِلَع خلف يعني
ٌّيلَع ىَّفأد مال، من عليه متنؤي كان وما إليه، يويص  يـضطجع أن وأمره كلها، أمانته ِ
 فراشـه، عـىل فاضطجع ،رأوك ما ِوينُدِقْفَي مل ًشاْيَرُق إن :وقال خرج، ليلة فراشه عىل

 حتـى ،÷ النبـي فيظنونه ا،ًّيِلَع عليه فريون ÷ النبي فراش إىل تنظر شقري وكانت
ٍّيلَعـِب خلـرج حممـد خرج لو: فقالوا ا،ًّيِلَع عليه رأوا أصبحوا إذا  اهللا فحبـسهم معـه، ِ

 فخرج باملدينة، يلحقه أن اًّيِلَع ÷ النبي وأمر ا،ًّيِلَع رأوا حني النبي طلب عن بذلك
ٌّيلَع  فلام ،املدينة قدم حتى النهار، ويكمن الليل يميش أهله إليه َجَرْخَأ بعدما طلبه يف ِ

                                                           
 .2/248، والروض األنف 1/250فاء ، ووفاء الو4/130، والصحيح من سرية النبي2/143ابن هشام )1(
 وأبو واقـد ،، وفاطمة بنت محزة، وتبعتهم أم أيمن÷، وفاطمة بنت رسول اهللا )أم عيل(فاطمة بنت أسد ) 2(

 العـاميل وذكر. يف ترمجة فاطمة بنت أسد3486 رقم 4/445، واالستيعاب 2/53السرية احللبية . الليثي
ٍّعبداملطلب هـاجرت مـع ابـن عمهـا عـيل بن  فاطمة بنت الزبريأن : 4/89يف سريته ِ  البـستي يف وذكـر. َ
َأن يف من محل اإلمام عيل عائشة بنت أيب بكر، وسودة بنت زمعة]: 37[املراتب  ََّ ِ َِ َ َ ٌَّ ُ َ َِ َ ْ َ.  

آثر امليش $ لعله  ،34،  والروضة الندية 4/92، وأسد الغابة 1/567، وسيد املرسلني 2/75الكامل ) 3(
 . ال يفوق قدسيتها إال اإليامن باهللا تعاىليف مسري اهلجرة التي
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 فأتاه ،يميش أن يقدر ال اهللا، رسول يا: قيل ،اًّيِلَع يل واُعْاد: قال قدومه ÷ النبي بلغ
 ًمـا،َد تقطـران وكانتـا الورم، من بقدميه اَمـِل ًةَْمحَر ؛وبكى اعتنقه رآه فلام ،÷ النبي
 حتـى اَمِهِكَتْشَيـ فلـم ،بالعافيـة له ودعا رجليه، هبام ومسح يديه، يف ÷ النبي فتفل

 .عنه تعاىل اهللا ريض استشهد
ٌّيلَ عوأقام ، ]3/240البداية والنهاية [ًةَلْيَ لَةَْرشَ عَعِْض بقباء ب÷ النبي أقام  معه ليلتـني، ِ
 اًفرأيـت إنـسان: قال ،كان بقباء امرأة مسلمة ال زوج هلا:  حكاية طريفة، قالوروى

، ُهُذُا معـه فتأخـًيأتيها من جوف الليل فيرضب عليها باهبا فتخرج إليه فيعطيها شـيئ
يا أمـة اهللا مـن هـذا الـذي يـرضب عليـك بابـك :  هلافقلت بشأنه، ُْتبََرتْاسَف: قال

ا ال أدري مـا هـو، وأنـت امـرأة مـسلمة ال زوج لـك؟ ًفتخرجني إليه فيعطيك شيئ
ا َدَ يل، فإذا أمسى عـَدَ أن ال أحَفَرَ عواهب األويس؛ بن ٍفْينَُ حُ بنُلْهَهذا س: قالت

 عـيل كـرم اهللا فكـاناحتطبـي هبـذا، : ا، ثم جاءين هبا، فقالَهََرسَكَعىل أوثان قومه ف
  .)1(، حتى هلك عنده بالعراقٍلْهَ ذلك من أمر سُرُثْأَوجهه ي
أحيـاء  بحـي مـن َّرَ مـوكلـام بعد يومني إىل املدينة،  النبوي الرشيف الركبحترك

 ِبْحُّل عندنا يا رسول اهللا عىل الرِزْان: تلك الديار عرض عليه سادهتا الضيافة قائلني
ي عليهم ويـشكر هلـم طيـب مـشاعرهم، ِنْثُ فكان ي؛ِةَعنََ واملِدَدَ والعِةَّدُ، والعِةَعَّوالس

ُوا الناقة متُعَد: ويقول  مـن اُوهتـُُي بْتَغـِرْفُ قـارب املدينـة وقـد أوملا،  فإهنا مأمورة؛ُّرَ
  : بالنشيد اجلميلَنْدِرْغَزُ والوالئد يُاتَرَّدَخُمـ الستقباله حتى الساكنيها؛ إذ خرجوا

ــــــــا ــــــــدر علين ــــــــع الب ــــــــوداع  طل ــــــــات ال ــــــــن ثني  م

ـــــــا ـــــــشكر علين ـــــــب ال ــــــــــــــا دعــــــــــــــا هللا داع  وج  م

ــــــــا ــــــــوث فين ــــــــا املبع  جئـــــــت بـــــــاألمر املطـــــــاع  أهي

                                                           
 .2289 رقم 2/572، وأسد الغابة 3/242 والبداية والنهاية  ،2/139ابن هشام ) 1(
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َالتفت َ َ ، األنـصار اجلميلة من والئـد ِوالوجوه ، إىل هذه احلناجر الرقيقة÷ ُِّيب النَّْ
ُال احلـِادَبُ فقال م؛نعم: فأجبن ي؟ِننَِْببُْحتَأ: اًفقال هلن مالطف ْ  َّنَ أ اهللاُُمَلـْعَي: ِّبُاحلـِ بَّبً

ِي حيْبَلَق  قامـت متوجهـة ثم يف مكان قرب مسجده، ْتَكََربَ الناقة فتوجهت .)1(َّنُكُّبُ
ا لغالمني يتيمني مـن ًا، وكان حائطً الحقَِيُن الذي ب تعاىل إىل مكان مسجده اهللاِِبإهلام

َاهنـَرِ جْتَقـْلَأَبني النجار، فربكت وزمزمـت و ،  أبـو أيـوب األنـصاري فبـادرا، َ
ٍواسمه خالد بن زيد بن كلب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنْم بن مالك بن النجار َ 

 ،ِارَّجـي النََِّنا بَ يْمُِكطِائَِح بِويننُِامَث: وقال عن احلائط ÷ وسأل ، رحله إىل دارهفأخذ
:  قـال)2( معـاذ بـن عفـراء ويل اليتيمـنيَّإن: وقيلال نطلب ثمنه إال من اهللا، : فقالوا

  . اشرتاه÷إن النبي : وقيل. ، وهو هللا ولرسولهُهنَْ عً وسهيالً سهالِ اليتيمنيِيضْرُأَس
hçè_çe_ÿæşÒÿ†ŁÝíÊ^é–Ö]V

   

َّيلَع ملا نزل :َقال أبو أيوب  يف َ أيـوبُّ وأنـا وأمَلْفُّ يف بيتي نزل الس÷ اهللا ُ رسولَ
ك َ فوقـَ أن أكـونُمِظـْعُأَ اهللا، بـأيب أنـت وأمـي إين ألكـره وَّيا نبي: ، فقلت لهِوْلُالع

يـا أبـا : فقالفل، ُّ يف السُ نحن فنكونُلِزنَْ فكن يف العلو ونَ أنتْرَهْاظَ حتتي، فَوتكون
 فلقـد :قـال أبـو أيـوب البيـت، ِفلُ يف سَنا وبمن يغشانا أن نكون بَقَفْرَ أَِّنأيوب، إ

ا َهـُْريَ غٌافِ مالنا حل،طيفة لناَ لنا فيها ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقٌ كبريةٌانكرست جرة
َ خت؛ هبا املاءُفِّشنَُن  وكنا نـصنع :قال،  منه يشء فيؤذيه÷ اهللا ِ عىل رسولَرُطْقَ يْنَا أًفُّوَ

 موضـع يـده، َ أيـوبُّمُ أنـا وأُتْمَّمَيَ تًةَلْضَ علينا فَّدَث به إليه، فإذا رله العشاء ثم نبع
ًال أو َصَفأكلنا منه نبتغي بذلك الربكة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقـد جلعنـا لـه بـ

ومل أر  َكَاءَشَ عَتْدَدَ اهللا رَيا رسول: ُا فقلتًعِزَ فجئته ف؛اًرَثَ أِيهِ فِهِدَِي لَا فرده، ومل أرًومُث
                                                           

 .1/263، ووفاء الوفاء 2/386، وسبل اهلدى والرشاد 3/241، والبداية والنهاية 2/506دالئل النبوة ) 1(
 .1/322وفاء ا لوفاء : ينظر. وقد روي أهنام كانا يف حجر أسعد بن زرارة) 2(
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 نبتغـي َكِدَ علينا تيممت أنـا وأم أيـوب موضـع يـُهَتْدَدَ را إذَ، وكنتَكِدَ يَعِضْوَفيه م
ى، فأمـا أنـتم َاجَنـُ أٌ وأنا رجل، هذه الشجرةَ فيه ريحُإين وجدت: بذلك الربكة، قال

  .)1(هه ومساكنُُدِجْسَ له مَيـُِن يف بيت أيب أيوب حتى ب÷ رسول اهللا ظل. فكلوه
₣_Ł‰Ł‹]‚è‚¢]ÄÛjVاجلديد باملدينة يف ثالثـة جوانـبِ أسس املجتمعبرزت َ :

  .همِ العالقة بني املسلمني وغريِ، وتنظيمِ، واملؤاخاةِاملسجد
ُترسيخVاملسجد: األساس األول ِ ْ وبـني  َ الروابط اإليامنيـة بـني املـسلمنيَ

ِهبَر  ال روح فيهـا؛ ٍ عىل أجساد يستحيل أن تقوم دولة فتية؛ إذ الروح يف اجلسدُِهبْشُ تْمِّ
 مـا فيـه مـن فـأزالوا يف بنـاء املـسجد # املهاجرين واألنـصار ÷ قاد النبي لذلك

 القبور للمرشكني كانت فيـه قديمـة، وجعلـوه مائـة ذراع يف َ بعضونبشواأشجار، 
 وردموه باحلجارة ،وا قبلته بجذوع النخل، وعمقوا األساس ثالثة أذرعُّفَمثلها، وص

 التي كانـت مـأوى ُةَّفُّ بعض املسجد بجريد النخل، وال سيام الصَفِقُوس ،ِِنبَّثم بالل
ُّوسموا ؛ سبعني من املهاجرين الذين ال مأوى هلمَِةابَرُِقل  ِةَّفُ إىل صًةَبِْس، نِةَّفُّ بأهل الصُ

َّاللهـم ال عـيش إال : ا، وكـان نـشيدهمً احلامس يف بناء املسجد شـديدكان؛ املسجد َِ َ ْ َُ َّ َّ
ُعيش ْ َ اآلخرَ ِاللهم فارحم ه،ِ َ ُْ ََّ َألنصارا َّ َ ْ َ والمهاجرَ ُِ َ : يردد معهـم ويقـول÷ والنبي ، هَْ

 يعمـل ÷ رأوا النبـي وكلـامفاغفر للمهاجرين واألنصار، ويعمل بجـد وجهـد، 
  :كأحدهم التهب حامسهم، وأنشدوا

ــــئن ق ــــَل ــــيَا وَنْدَع ــــْعَ يُّالنب ُ املـــــضللُلَمـــــَعْا الَّنـــــِ مَاكَذَلـــــ  ُلَم َّ َ ُ 

                                                           
ُ أدخلت بيوت رسـول اهللا وقد .2/277 وابن كثري ،2/141ابن هشام ) 1( ْ َ ِ ْ ْيف املـسجد، وخربـت أيـام ÷ ُ َ ِ ُ َ

، وياليتهم تركـوا آثـار ÷عبدامللك بن مروان، وضج أهل املدينة بالبكاء عند خراهبا مثل وفاة رسول اهللا 
، وأهـل الثـروة، كيـف كـان  سـيد بنـي آدم يـرى الـدنيا، وكـان سيد الر سل وخامتهم؛ ليعترب قادة العامل

 إزالة البيت الذي ولد فيه يف شعب بني وكذلكباإلمكان توسعة املسجد من وراء البيوت إىل آخر الدنيا، 
 . األجدى أن حياط بسور من الذهب والياقوت واملرجانوكانهاشم خلف املسعى، 
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  :وارجتز عيل كرم اهللا وجهه فقال
ـــَال ـــِوَتْسَ ي ـــر امل ـــن يعم َي م ُ ُ َْ َ ــــ  َداِاجَسْ ــــِ فُبَأْدَي ــــا وِائَا قَيه َم ــــَقً  اَدِاع

ــــ ــــرى ع ــــن ي َوم َ ــــُ الغِنُ ــــَ حِارَب  اَدِائ

ُحتى ظن عـثامن أنـه يعـرض بـه بحامس ٌرزميله وصديقه عام فرددها ِّ َ ؛ فهـدده )1(ُ
هلم ولعامر يدعوهم إىل اجلنـة ويدعونـه إىل ما«: ثم قال÷ @بالرضب؛ فغضب النبي

ِالنار؛ إن عمارا جلدة ما بني عيني وأنفي ِْ َ َ ْ َ َ َْ َ ً ََّ ُ َ ْ ِ َّ ِ«)2(.  
يا رسـول : قال -وكانوا حيملونه أكثر من لبنة –ا ًارَّمَ ما روي أن ع:ومن دالئل النبوة
َّيلَاهللا قتلوين حيملون ع  ُضُفنَْ يـ÷  فرأيـت رسـول اهللا:قالـت أم سـلمة ، ما ال حيملونَ

َال جُجَ بيده وكان رُهَتَرْفَو ا َمـَِّن إَكَونـُلُتْقَ يَينِذَّلِاوا بُسْيَ ل!َةَّيَمُ سِْن ابَحْيَو«: ا، وهو يقولًدْعً
 ُةَئـِ الفُهُلـُتَْق تٍارَّمـَ عَحْيـِو«:  ولفـظ البخـاري،]2/546دالئـل النبـوة [»ُةَيـِاغَ البُةَئـِ الفَكُلُتْقَت
 من أشد املقاتلني مـع وكان عامر يف معركة صفني، َِلتُقَ حتققت النبوءة ووقد! )3(»ُةَيِاغَالب

                                                           
ىل وتأنق، وكان حيمل اللبنة فيجايف هبا عن ثوبه، فـإذا وضـعها نفـض وكان عثامن متنطعا من تنطع إذا تغا) 1(

فـسمعها عـامر ...... ال يـستوي : كمه ونظر إىل ثوبه، فإن أصابه يشء من الرتاب نفضه فنظر إليه فأنـشد
  يف كتب السرية أن عثامن بنوالذي . 1/368رشح املواهب اللدنية . فجعل يرجتزها وال يدري من يعني هبا

 استكـشل بعـض وقـدو املقصود، وهو مشكل؛ ألن عثامن بن عفان كان ضمن مهاجرة احلبـشة، عفان ه
إن عثامن املقصود هو ابن مظعون، فإذا كان عثامن بن عفـان فلعلـه يف بنـاء املـسجد : العلامء ذلك، وقالوا

ــة يف الــسنة الــسابعة للهجــرة ، ورشح املواهــب 214الــصحيح مــن الــسري ة ص : ينظــر. للمــرة الثاني
 .1/338، ووفاء الوفاء 1/368اللدنية

 . 32247 رقم 6/385، ونحوه ابن أيب شيبة 3/478، وسبل اهلدى 2/142ابن هشام ) 2(
طبقـات : ، وانظـر136، والنسائي يف اخلصائص ص 2915 رقم 4/2235 ومسلم،2657 و 436رقم ) 3(

، ودالئـل البيهقـي 3722 رقـم 4/58، والطـرباين يف الكبـري 3/229، واالستيعاب 3/248ابن سعد 
احلافظ ابـن  قال. 215-18/213، وابن عساكر 3/391، واحلاكم 6/238، والبداية والنهاية 6/422

 مـنهم قتـادة بـن : من الـصحابةٌةَاعََمج» ُةَيِاغَ البُةَئِ الفاًارَّمَ عُلُتْقَت«: َيثِدَروى ح: 1/543 حجر يف الفتح
 الرتمذي، وعبداهللا بن عمـرو بـن العـاص عنـد النـسائي، النعامن، وأم سلمة عند مسلم، وأبو هريرة عند

ٍكعب بن عمرو بن عباد األنصاري َِرسَوعثامن بن عفان، وأبو الي َّ  عند الطرباين وغريه، وكلها، وعامر نفسه، َ
 احلـديث مـن أعـالم وهـذا،  تعـدادهم عن جامعة آخرين يطول وفيه طرقها صحيحة أو حسنة، وغالب

= 
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َّإن .)1( قتله أصحاب معاويـة، سنةَ وتسعونٌ، وعمره ثالث$عيل  ً عمـارا رضـوان اهللا ِ َّ َ
عليه ورث نقاء أبيه وأمه وصالبتهام يف ذات اهللا، وقد شاركهام يف العـذاب، واختـزن قلبـه 

 د عدو اهللا أيب جهل؛ إذ ختم عـذاب تعليقهـا بطعنهـا بحربـة يفالطاهر ما لقيت أمه عىل ي
  .فرجها لتصعد روحها الطاهرة إىل الفردوس األعىل مع امرأة فرعون ومريم ابنة عمران

…‚Ö]æÃÖ]æ<ŒV 1- ُالذي فرشه الرمل يف هذا املسجد ْ َّ ُْ ُ ُ وسقفه سعف النخل،َ َ ُ ََ َُ  طاملا ْ
 z⎯ÏΒuρ È≅ø‹©9$# ô‰¤fyγtFsù﴿ت القرآن ودموعه تقطر عىل قدميه آياُلِّتَرُ يف حمرابه ي÷وقف النبي 

⎯ÏµÎ/ \'s#Ïù$tΡ y7©9 #©|¤tã βr& y7sWyèö7tƒ y7•/u‘ $YΒ$s)tΒ #YŠθßϑøt¤Χ ∩∠®∪ ≅è%uρ Éb>§‘ ©Í_ù=Åz÷Šr& Ÿ≅yzô‰ãΒ 5−ô‰Ï¹ 
©Í_ô_Ì÷zr&uρ yltøƒèΧ 5−ô‰Ï¹ ≅yèô_$#uρ ’Ík< ⎯ÏΒ y7Ρà$©! $YΖ≈sÜù=ß™ #ZÅÁ̄Ρ﴾]وقد ،]79،80 :اءاإلرس 
 #$!» ω öΝÍκÎγù=è? ×οt≈pgÏB Ÿωuρ ììø‹t/ ⎯tã Ìø.ÏŒ﴿ النهار ممن ُانَسْرُ فِلْيَّ اللُانَبْهُ رُهَفْلَاصطف خ

ÏΘ$s%Î)uρ Íο4θn=¢Á9$# Ï™!$tGƒÎ)uρ Íο4θx.̈“9$#   tβθèù$sƒs† $YΒöθtƒ Ü=̄=s)tGs? ÏµŠÏù ÛUθè=à)ø9$# ã≈|Áö/F{$#uρ﴾]37: النور[ ،
 يوم تعمقت املحبة بني اجلامعة املسلمة، وذابت نفوسهم يف حب اهللا ورسوله، َّرَ موكلام
 #$!©%É9ô¹$#uρ y7|¡øtΡ yìtΒ t⎦⎪Ï÷﴿:  ال وهم يسمعون نبيهم يقرأ وصية الباري لهكيف

šχθããô‰tƒ Νæη−/u‘ Íο4ρy‰tóø9$$Î/ Äc©Å ýèø9$#uρ tβρß‰ƒÌãƒ …çµyγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$uΖøŠtã öΝåκ÷]tã ß‰ƒÌè? sπoΨƒÎ— 
Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ÿωuρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ $uΖù=xøîr& …çµt7ù=s% ⎯tã $tΡÌø.ÏŒ yìt7̈?$#uρ çµ1uθyδ šχ%x.uρ …çνãøΒr& 
$WÛãèù﴾]وشبعت ، فامتألت به قلوهبم؛اًّيِرَا طًّضَ تواىل وحي السامء غهكذا؟ ]28:الكهف 
ً فعاشوه قوال وعمال؛ نفوسهممنه ً.  

َاهتـنَُها بَضـَّوَعَ ف؛لئـكأو كً عاملقـةَبِجنُْ مساجد املسلمني اليوم أن ت عجزت-2 ا ُ
 عـصم اهللا، ْنَبالطالء والزركشة والفخفخة يف البناء؛ ليحتشد فيها أقزام وغثاء إال م

  . إن مل تكتب لنا أجر الزخرفة فال حترمنا أجر املصيبة، آمنياللهم؛ وقليل ما هم
َ مج فيهُةَالَّدة واملحبة، والص الوحَاعَعُ شُكان املسجد -3  الفـرد َةَالَ صـُوقُفـَ تًةَاعَ

                                                           
ٍّيلَِع ظاهرة لٌالنبوة وفضيلة ًيا مل يكن مصيبا يف حروبهَلَ عىل النواصب الزاعمني أن عٌّورد وعامر، ِ  .اهـ. ًّ

 .3/265 والبداية والنهاية ،5/41 والطربي ، 2/471 واالستيعاب،4/127  وأسد الغابة ،2/506اإلصابة )1(
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َبسبع وعرشين مرة؛ ألهنا جت ُوأعجـب االصطفاف والتالحم والنظام، ُدِّسُ َ َْ  مـن هـذا َ
َاال قـَمِشـَا وينًـِمَأن اهللا سبحانه ختمهـا بفـرض الزم وهـو أن يلتفـت املـسلم ي ًال ِائً

 فـإذاالسالم علـيكم ورمحـة اهللا، : العقيدةإلخوانه يف للحفظة الكرام من املالئكة و
 ِمِارَكـَ مُدِاعَوَقَ وُسُسُ أُادَشُا تَايََط اخلِامَطُتصافح املسلامن تناثرت خطاياهام، وعىل ح

 ً يف جمتمع قوي قائم عىل املحبة والعالقة املتينـة، واالنـسجام التـام عقيـدةِقَالَْخاأل
َ، ال فضل لعريب عىل عجمي إال بالتقوىِطْشُ املِاننََسْأَ كِيهِ فُاسا، النًَّوسلوك َ ٍّ َْ ََّ ِ َّ َِ ٍّ َِ َِ َ َْ ِ َ.  

َّلـما -4  نيس املسلمون أو تناسوا دور املـسجد والنفحـة الربانيـة التـي ال توجـد يف َ
؛ وأهنا تفوق صـالة الفـرد بـسبع  ورشعية اجلامعةئه،وا عن الرس من وراء بناُلَفَغَ و،سواه

َحتـول-عىل أخيه املسلم مع املالئكة ، ووجوب تسليم املسلم وعرشين مرة َّ َ  املـسجد إىل َ
  .ال حول إال باهللا. ، وثقالة الدم، واملتاجرة بدين اهللا والشجار، والتعصب،بؤرة للفتن

 الطاهر أول وقف يف اإلسـالم، وتوالـت بعـده األوقـاف، ÷ كان مسجد النبي -5
 للمساجد، وقراء القـرآن :وتسابق املسلمون يف وقف كرائم أمواهلم يف شتى أنواع اخلري

فيها، ووقف آخر إلصالح املوقوف عليها، وللمدارس التي يدرس فيها علوم الرشيعة، 
والعربية، وغريها، وللعلم، والعلامء، وللسبل، واملناهـل، والـسامرس ونحوهـا؛ إليـواء 
املسافرين وحيواناهتم، وللمجذومني وأهل العاهات خاصة، حتى مل ينسوا الوقف عـىل 

ِ العرجاء املنبوذة ، وما زال يف صنعاء القديمة بقعة تسمى سـوق العـرج باللهجـة احلمري ْ ِ
الصنعانية أي احلمري العرجاء، وكنت أشاهدها تنعم بـأجود احلـشائش، ووقفـوا حلـامم 
مكة، ولليتامى، واألرامل، وابن السبيل، وهنـاك وقـف إلصـالح ذات البـني، ووقـف 

ا ًالفقـراء إىل امرأتـه ومل جيـد مـا يقدمـه هلـا؛ تطييبـ يعني إذا أساء أحد مـن -جلرباخلاطر
  . فإن الوقف يقوم هبذه املهمة-خلاطرها

واليمن زاخرة باألوقاف؛ فهناك وديان يف غاية اخلصوبة موقوفة، ومـن األمثلـة التـي 
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 جنـوب صـنعاء يمتلـك مـن األوقـاف مـا ال  بقريـة الـسوادأن مسجد اهلادي: أعرفها
إنه قادر بأوقافه أن يبني صـنعاء إذا هتـدمت، وأعـرف : فيقال اجلامع الكبري أمايصدق، 
 يف اجلهة اجلنوبية من صنعاء يف طريـق املـسافرين إىل اجلهـات اجلنوبيـة وقفـوا لـه ًمنهال
ُ شاسعة؛ ملصب املاء إليه، ناهيك عن املحافظة عليه، وغـري ذلـك مـام ال يعـد وال ًأمواال

د هجموا عىل أموال الوقـف هجمـة املغـول  الفجيعة أن الناس إال القليل قلكنحيىص، 
 حـرة، وعـىل ًوالرصب، فبددوا أموال الوقف وباعوها، وأكلوا ثمنها، وصريوها أمواال

رأس من يرتكب هذه األفعال املحرمة وزارة األوقاف؛ فوزراؤها وموظفوها كالـذئاب 
ًّاملتوحشة، وصار ما يسمى بتحرير الوقف أمرا عاديا يتسابقون عليه، وحيصل ون عليه من ً

وزارة الوقف بكل سهولة مقابل مبلغ من املال، أو يصادرونه ألنفسهم بدون أن تعـرف 
 نفسه، وبنيت عىل أموال الوقـف ُرْا، فلم يعد املوظف عندنا هيمه إال أمًوزارة الوقف شيئ

 إىل مـزارع خاصـة، وهـدايا ا الطرقات، وحولوهـاالقصور، واملعسكرات، وشقت منه
 كان األسـالف إذا حـرث يف مـال الوقـف وأراد أن ينقـل اآللـة وقد، ولني ؤلكبار املس

إين أرصخ ضـد هـذه . حلرث ماله اخلاص غسلها؛ لكي ال ينتقل تراب الوقف إىل أرضه
اجلرائم البشعة التي ترتكب يف حق األموال املقدسة املحرمـة إىل ختـوم األرض التـي ال 

ًجيوز رشعا، وعرفا، وذوقا، ومصلحة،  أن هتد ً ْ ُ ر، وهي تقدم أجل اخلدمات للمـسلمني؛ ً
  . اا مهينًً له عذابَّدَعَ، وأًا وبيال لعنًفغضب اهللا عىل من بدهلا، وانتهكها، ولعنه

)1(التآخي بني املسلمني: األساس الثاين 

ُقال ابن إسحاق   بني أصحابه من املهاجرين واألنصار، فقـال÷ آخى رسول اهللا :ْ
                                                           

كانت بعد بناء : وقيل،  غري ذلك:وقيل بعد مخسة أشهر، :وقيل املؤاخاة بعد مقدمه بثامنية أشهر، وكانت) 1(
 ،3/277 والبدايـة والنهايـة ، بلفظـه2/150ابن هـشام .  كانت املوآخاة واملسجد يبنى :وقيلاملسجد، 

 .4/225، والصحيح من السرية 177 ومغلطاي ،2/17وسيد املرسلني 
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 ثـم، » أخـوينِا يف اهللا أخـوينْوَتآخ«: -لُقَقول عليه ما مل ي ونعوذ باهللا أن ن-فيام بلغنا-
 املرسـلني ُ سـيد÷ رسـول اهللا فكـان ؛»يِخـَا أَذَه«: أخذ بيد عيل بن أيب طالب فقال

 ُنْ بـُّ وعـيل، من العبادٌ وال نظريٌ رب العاملني الذي ليس له خطريُ املتقني ورسولُوإمام
 رسـول ُّ رسـوله وعـمُ اهللا وأسدُطلب أسد بن عبداملُ محزةوكان ، أخوينأيب طالب 

 حـني ٍدُ أحـَ أوىص محزة يوموإليه أخوين، ÷ وزيد بن حارثة موىل رسول اهللا ÷اهللا 
 ،ُ بن أيب طالب ذو اجلنـاحني الطيـاروجعفر ، املوتُحرضه القتال إن حدث به حادث

 ،حافـةُ أبـو بكـر الـصديق بـن أيب ق وكـان،)1(ل أخو بني سلمة أخـوينَبَ بن جُومعاذ
 ُ عبيدة بنوأبو ، مالك أخوينُ بنُانَبْتَ وع، بن اخلطابوعمر ، بن زهري أخوينُوخارجة

 ، بـن عـوف وسـعد بـن الربيـع أخـوينُوعبـدالرمحن ،اجلراح وسعد بن معاذ أخوين
 بن عفان وأوس بـن وعثامن ، أخوين)2(ٍشْقَ سالمة بن وُ بنُ وسلمة، بن العواموالزبري

  بن زيد بنوسعيد ، بن مالك أخوينُوكعب اهللا  بن عبيدوطلحة ،ثابت بن املنذر أخوين
ُّيبُعمرو بن نفيل وأ  بن عمري وأبو أيـوب خالـد بـن زيـد ومصعب ، بن كعب أخوينَ

 بن يارس وحذيفة بن الـيامن وعامر ، أخوينٍِْرش بُ بنُادَّبَ حذيفة بن عتبة وعوأبو ،أخوين
  بـنُمْيَوُ بن أيب بلتعة وعوحاطب ،)3(ينفاري واملنذر بن عمرو أخوِ ذر الغوأبو ،خوينأ

 ÷ مؤذن رسـول اهللا ٌوبالل ، وأبو الدرداء أخوين)4( الفاريسوسلامن ،ساعدة أخوين
 لنـا َيِّمُ من سـ فهؤالء، بن ربيعة أخوينُعِزَي والفِمَعَْث اخلوعبداهللا ،وأبو روحية أخوين

                                                           
 .ً يومئذ غائبا بأرض احلبشة@وكان جعفر  )1(
ٍبني وقش) 2( ْ   . 6/373لسان العرب . ٌّ حي من األنصار:َ
! بني أيب ذر واملنذر بن عمـرو؛ وأبـو ذر قـدم بعـد أحـد؟÷ كيف آخى النبي : ، وهوقد يرد استشكال )3(

.   جعفر كان باحلبـشة آخـاه مـع معـاذ بـن جبـلوكذلك!!  ابن مسعود وصل إىل املدينة بعد بدروكذلك
حيـرض إىل املدينـة، أو قد استمر جيدد املؤاخاة بحسب مـن يـدخل يف اإلسـالم أو ÷  أن النبي :فاجلواب

 .7/271فتح الباري : ينظر. أرصد بعضهم إىل حني يقدم كام يف أخوة جعفر
أنـا ابـن اإلسـالم، مـن فـارس، واسـمه قبـل :  عن نسبه فقالسئل، ÷ أبو عبداهللا، سلامن اخلري، موىل رسول اهللا )4(

 .2/510أسد الغابة . ولد آب امللكاإلسالم مابه بن بوذخشان بن مورسالن بن هببوذان بن فريوز بن سهرك، من 
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  . آخى بينهم من أصحابه÷ممن كان رسول اهللا 
<ìÃÖ]æ<Œ…‚Ö]V 1- ا عـىل ًا كبـريًاهلجرة اجلامعية من مكة إىل املدينة شكلت عبئ

 قـام ÷ من املشاكل العويصة يف العرص احلديث، إال أن الرسول وهيأهل املدينة، 
 األوارص يف شـكل حمـسوس يرتتـب عليـه َقَّمـَعَا بتوفيـق اهللا، فًانَعُبخطوة بارعة، م

َرويا طيبة، ً وأرض،ًةَيمِرَ لقي هذا التعليم النبوي بيئة كوقدالتوارث،  ِ  سـعد بـن َّنَ أُ
ًأنـا أكثـر األنـصار مـاال؛ فخـذ : الرمحن بن عوف الذي تآخى معـه الربيع قال لعبد

ها يل أطلقها، فإذا انقضت عدهتا ّ فانظر أعجبهام إليك فسم، ويل امرأتان،نصف مايل
 ُهَّلَدَ ف؛ السوق عىلِْينَّلُبارك اهللا لك يف أهلك ومالك، د: الرمحن قال عبدف !فتزوجها

، ثم َّوُدُ وسمن، وتابع الغ)1(ٍطِقَ، فام انقلب إال ومعه فضل من أَاعَقنُْيَعىل سوق بني ق
 َتْقُكم سـ: تزوجت، قال: قال)2(»؟ْمَيْهَم«: ÷، فقال النبي ٍةَرْفُا وبه أثر صًجاء يوم

 إال يهايـضاه شـهامة سـعد ال إن: أقـول ؛ ]1943البخاري [ من ذهبًنواة: إليها؟ قال
 عىل غريه ما وجد إىل ذلـك ً رجل نبيل ال يرىض أن يكون عالةُّفأي ؛عفة عبدالرمحن

  . يدهِبْسَ كْنِ مُ ما أكل املرؤُفخري ؛سبيال
  . من هذه األخوة إدماج املهاجرين يف املجتمع اجلديد÷  رسول اهللا أراد-2
:  احلديث الرشيفففي ،قامت األخوة عىل احلب يف اهللا تعاىل، وهي عبادة كريمة -3

 حتابـا يف ِنْيَوَخـَأ«:  وذكر مـنهم،)3(»ُهُِّل ظَِّال إَِّل ظَ الَمْوَ يِشْرَ العِِّل يف ظ اهللاُُمُهُِّلظُ يٌةَعْبَس«
  : وهي األخوة التي تدوم؛ ألهنا تقوم عىل املبادئ الفاضلة، قال الشاعر،»اهللا

ــ ــق م ــاك احل َإن أخ َّ َ ــْنَّ ــَى مَعْسَ ي ـــــَو  ْكَع ـــــْنَم َر نـُضَ ي ـــــُّ ـــــكُهَسْف   لينفع

ـــ ـــب الزْنَوم َّ إذا ري ُ ْ ـــَ َ صـــدعكِانَم َ َ ْشــــتت فيــــ  َ ِ َ َّ َك شــــَ  ْكَعــــَمْجَِي لُهَلْمَ

                                                           
ُاألقط)  1( ِ  .7/257لسان العرب .  يشء يتخذ من اللبن املخيض:َ
 .4/379النهاية يف غريب احلديث . ، وهي كلمة يامنيةَكُنْأَشَ وَكُرْمَا أَ ميأ) 2(
 .538 برقم 8/222النسائي . 2391 برقم 4/516والرتمذي . 629 رقم 1/234البخاري )3(
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  .أنا آسف:  طلبت خدمة، قالفإنأي خدمات؟: ًِالائَ قُهَرْدَ صُّقُدَ هو األخ، ال من يهذا
   :]2/147ابن هشام  [تنظيم العالقة بني املسلمني وغريهم :األساس الثالث

 ال ْمِهِسُفْنَ السياسة وتوفيق اهللا أن تعميق الصلة بني املسلمني أِِهتَكنُُْح ب÷أدرك النبي 
 فالبد أن يبحث هلم عن أصدقاء، وعن أجواء مساملة؛ ألنه جديد عـىل الـساحة، ؛يكفي

 وباملرشكني يف املدينة، وذئاب األعـراب ،أصحاب الثراء والسطوة واملدينة تعج باليهود
َفب ؛حوهلا َادرَ عـن طبيعـة   كـشفت معاهدة بعـد مقدمـه بخمـسة أشـهر، إىل عقد وثيقةَ

اإلسالم السمحة، واستعداد املسلمني للقبول باآلخر، فاألرض واسعة، والدين هللا، وال 
 يف هذه الوثيقة الرائعة التي تـسد فـم مـن يـدعي أن ÷ ما حسمه النبي وهذا؛ إكراه فيه

   . املسلمني حيبون التفرد والتسلط آخر، وأنا دينهاإلسالم ال يقبل بجوار
íÏémçÖ]“Þ)1(V 

 بـني املـؤمنني واملـسلمني ÷هذا كتاب من حممد النبي : بسم اهللا الرمحن الرحيم
 أهنـم أمـة واحـدة مـن -1: من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم

 َونُدْفـَ ي وهـم)3( بيـنهمَونُلَيتعـاق)2(مِعتهْبِ من قريش عىل راملهاجرون ،دون الناس
 مـن بطـون ٍ بطـنَّلُ ذكـر كـثـم ،املـؤمنني  باملعروف والقسط بني]أسريهم[همَِيعان

، بنـي ٍمَشُبني عوف، بني سـاعدة، بنـي احلـارث، بنـي جـ:  دارِّلُ كَلْهَ وأ،األنصار
ن املـؤمنني ال أ  -2 .إلـخ ...، بني األوسِيتِبالنجار، بني عمرو بن عوف، بني النَّ

َ حيوأال ، أو عقلٍاءَِدبينهم أن يعطوه باملعروف يف ف)4(اًحَرْفُيرتكون م  موىل ٌ مؤمنَِفالُ
أي [ٍمْلـُ ظَةَيعِسـَ املؤمنني املتقني عىل من بغى مـنهم أو ابتغـى دوأن -2.ُهَونُ دٍمؤمن

                                                           
، وسـبل 3/273، والبداية والنهاية 1/318، وعيون األثر 2/321، وسرية ابن كثري 2/147ام ابن هش )1(

  .1/352، وتاريخ اخلميس 3/555اهلدى 
 .11/140تاج العروس .  احلال التي وجدهم عليها اإلسالم:ُةَْعبِّالر)  2(
 . الدية:والعقل. أي يعقل بعضهم عن بعض)  3(
ُاملفرح) 4( َ ْ  .4/152تاج العروس .  والكثري العيال، املثقل بالدين:ُ
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ا ولو كان ً أيدهيم عليه مجيعوأن ، أو فساد بني املؤمنني،ٍ أو عدوان،ٍمِْث أو إ]دفعا بظلم
 وأن -3.ا يف كافر، وال ينرص كـافرا عـىل مـؤمن مؤمنًٌنِمْؤُ مُلُتْقَ، وال يْمِهِدَحَ أَدَلَو

ِ جي؛ذمة اهللا واحدة ْايلَوَ مـْمُهُضْعـَ املـؤمنني ب وأن-4. عليهم أدنـاهمُريُ  دون ٍضْعـَ بِ
ُ هيـْنِا مـنََِعبَ تْنَ موأنه -5.الناس  ، غـري مظلـومني والَةَوْسـُ واألَْرص لـه النـََّّ فـإنَودَ

 املؤمنني واحدة، ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتـال َمْلِ سَّوأن -6.ليهممتنارصين ع
 بعضها ُبُقْعَا يعن غزت مٍ كل غازيةوإن -7. بينهمٍ وعدلٍيف سبيل اهللا إال عىل سواء

ًأي قتله به، جعله بواء له[ عىل بعضْمُهُضَْعب ُيءِبُ املؤمنني يوأن -8.اًبعض َ  بـام نـال ]َ
 وأنـه -10.ِهِمـَوْقَ وأىًدُ هِنَسْحَ املؤمنني املتقني عىل أوأن -9. يف سبيل اهللاْمُهَاءَمِد

ِال جي َ مرشك ماال لقريش وال نُريُ  مـن وأنـه -11.ا، وال حيـول دونـه عـىل مـؤمنًسْفً
َقتال عن بينة فإنه ق] أي قتله بال جناية توجب القتل[ا مؤمنً اعتبط  ،بـه ]قـصاص[ٌدَوً
 ٌامَيــِملــؤمنني عليــه كافــة، وال حيــل هلــم إال ق اوأن -12.يــرىض ويل املقتــول إال أن
 بام يف هذه الصحيفة وآمن بـاهللا واليـوم اآلخـر أن َّرَقَ ال حيل ملؤمن أوأنه -13.عليه

ْينرص حم  ، يوم القيامـةُهَبَضَ اهللا وغَةنَْعَ من نرصه أو آواه فإن عليه لوأنه ،ِيهِوْؤُا وال يًثِدُ
مهام اختلفتم فيه من يشء فإن مرده إىل  وإنكم -14.وال يؤخذ منه رصف وال عدل

 اليهـود ينفقـون مـع املـؤمنني مـا وأن-15.÷  رسول اهللاهللا عز وجل وإىل حممد
 مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني ٌةَّمُ هيود بني عوف أوأن-16.داموا حماربني

 إال نفـسه وأهـل ]هيلـك[ُغِوتـُ فإنـه ال يَمِثـَأَ وَمَلَهم، مواليهم وأنفسهم، إال من ظدينُ
، وبنـي ٍمَشُ، وبني احلارث، وبني ساعدة، وبني جـِارَّج بني النَِّيهودِ لوأن -17.بيته

َاألوس، وبني ثعلبة، وجل َمثل  جلميع هؤالء اليهودِةَبْيَطُّبني الشو، َةنَْفِ ْ  ما ليهـود بنـي ِ
َّ الــرب دون اإلثــموأن -18.عــوف ٌ جفنــة بطــن مــن ثعلبــة كأنفــسهموأن -19.ِ ْ ََ.  

 ال خيرج وأنه -22. بطانة هيود كأنفسهموأن -21. موايل ثعلبة كأنفسهموأن -20
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 ْنَ مـوأنـه -24.ٍحْرُ جـِ عىل ثـارُزِجَحنَْ ال يوأنه -23. ÷منهم أحد إال بإذن حممد 
 عـىل وأن -25. هـذاَّرَبـَ اهللا عـىل أوأن -24. َمِلـُ ظْنَ مـَِّال إِِهتَْي بِلْهَأَ وِهِسْفنَِبَ فَكَتَف

 حارب أهـل ْنَ عىل مَ بينهم النرصوأن -26. وعىل املسلمني نفقتهم،ْمُهَتَنفقاليهود 
َّ بينهم النصح والنصيحة، والربوأن -27.هذه الصحيفة  مل وأنـه -28. ثـم دون اإلِ

ُ اليهود ينفقون مع املـؤمنني وأن -30. النرص للمظلوم وأن-29.  بحليفهٌؤُرْ امِمَثَأَي
 َّوأن -32.ا ألهـل هـذه الـصحيفةَهـُفْوَ جٌ حـرامَب يثروأن -31.ما داموا حماربني

َاجلــ َ ال جتــوأنــه -33.ٍمِ وال آثــٍّارَضُ مــُْريَ كــالنفس غــَارْ   . إال بــإذن أهلهــاٌةَمــْرُ حُارُ
 فـإن ُهُادَسَ فـُافُ أو اشـتجار َخيـٍثَدَ ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حوأنه -34
 اهللا عىل أتقـى مـا يف هـذه وأن -35.÷ إىل اهللا عزوجل وإىل حممد رسول اهللا ُهَّدَرَم

َ ال جتوأنه -36. )1(ِهَِّربَالصحيفة وأ  بينهم النـرص وأن -37.اَهََرصَ نْنَ مَ والٌشْيَرُ قُارُ
 فـإهنم يـصاحلونه ؛ يـصاحلونه ويلبـسونهٍحْلُوا إىل صـُعـُ يثرب، وإذا دَمَهَعىل من د
 املؤمنني، إال مـن حـارب  إذا دعوا إىل مثل ذلك فإنه هلم عىلوأهنم -38. ويلبسونه

 هيـود األوس وأن[ -39.ْمُهَلَبِيف الدين، عىل كل أناس حصتهم من جانبهم الذي ق
ِّمواليهم وأنفسهم عىل مثل ما ألهل هذه الصحيفة، مع الرب  من أهل هـذه )2( املحضِ

  . إال عـــىل نفـــسهٌ ال يكـــسب كاســـب، الـــرب دون اإلثـــموأن -40.الـــصحيفة
 ال حيـول هـذا وأنـه -42.)3(]ِهِّرَا يف هذه الصحيفة وأبـ اهللا عىل أصدق موأن -41

 باملدينـة، إال مـن ٌنِ، ومن قعد آمـٌنِ من خرج آموأنه -43.الكتاب دون ظامل أو آثم
  .)4(÷ واتقى وحممد رسول اهللا ََّر ملن بٌ اهللا جاروإن ،ظلم وأثم

                                                           
 .ن اهللا وحزبه املؤمنني عىل الرضا بهإأي )1(
 ...مع الرب املحسن:  ويقال:قال ابن هشام) 2(
 .ما بني املعقوفتني ساقط من البداية والنهاية) 3(
نم،  إذا ًكان هذا قبل أن تفرض اجلزية وحني كان اإلسالم ضعيفا، وكـان لليهـود إذ ذاك نـصيب يف املغـ) 4(

= 



 )148( 

ìÃÖ]æ<Œ…‚Ö]V 

ا عن صـدق رغبتـه ًِّربَعُم منذ اللحظة األوىل ÷ وثيقة سياسية وضعها النبي هذه
 لكـنيف التسامح والتعايش بسالم يف جمتمع آمن يـسوده النظـام والعـدل واحلريـة؛ 

اليهود ارتبطوا هبذا العهد من منظور منفعتهم فقط، مـضمرين التحلـل منـه عنـدما 
ُهنَدْيَد، ُاءَثَبُ خفاليهود ؛تتغري الظروف  والرتبص، وطاملـا عاشـوا ،واخلديعة،  املكرُمُ

من وراء احلروب التي أشعلوها، واحلـزازات   العرب الكرماء جيمعون الثرواتبني
  .التي زرعوها، ولكن عىل الباغي تدور الدوائر

á]ƒù]]  2/154سرية ابن هشام[V 

َّلما  باملدينة، واجتمع إليه إخوانه من املهـاجرين، واجتمـع ÷ اهللا ُ رسولَّنَأَمْ اطَ
َ تبني  و،فقامت أركانهاستحكم أمر اإلسالم، -أمر األنصار َّ َ  َأَّوَبـَحالله وحرامـه، وتَ

وا ُأَّوَبـَ، وكان هذا احلي من األنصار هـم الـذي ت مكانا مناسبااإلسالم بني أظهرهم
حني قدمها إنام جيتمـع النـاس إليـه للـصالة  ÷ كان رسول اهللا وقد، َ واإليامنَارَّالد

 هـم فبيـنام، ا ليرضب به للـصالةً أن جيعل ناقوس÷ َّمَهَ ف؛حلني مواقيتها بغري دعوة
 َّرَ مـ:فقال لـه ÷ النداء، فأتى رسول اهللا يعىل ذلك إذ رأى عبداهللا بن زيد اخلزرج

؟ ُهُعـِْيبَتَيـا عبـداهللا أ: ا فقلت لـهً عليه ثوبان أخرضان، حيمل ناقوسٌ رجلِيب يف النوم
 من ذلـك؟  أفال أدلك عىل خري:قال ،ندعو به إىل الصالة: وما تصنع به؟ قلت: قال
 َِّال إَهَِل إَ الْنَ أُدَهْشَ أ،اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب:  تقول:قال وما هو؟ :قلت
َ حمَّنَ أُدَهْشَ أ، اهللاَُّ إالَهَِل إَ الْنَ، أشهد أاهللاُ َ حمَّ أنُدَهْشَ، أ اهللاُِولُسَا رًدَّمُ  ، اهللاُِولُسـَا رًدَّمـُ
 ، اهللاُُ أكـرب اهللاُ،ِحَالَ الفَىلَ عَّيَ، حِحَ الفالَىلَ عَّيَ ح،ِةَالَّ الصَىلَ عَّيَح، ِةَالَّ الصَىلَ عَّيَح

ا عليـه َهـِقْلَأَ مع بالل فْمُقَإهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا، ف: ÷ فقال؛  اهللاَُّ إالَهَِل إَ ال،ُأكرب
                                                           

 .  رشط عليهم يف هذا الكتاب النفقة معهم يف احلروبكامقاتلوا مع املسلمني، 
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ر بن اخلطـاب وهـو  هبا بالل سمعها عمَنَّذَ أفلاما منك، ً فإنه أندى صوت؛ هباْنِّذَؤُيْلَف
يـا نبـي اهللا والـذي بعثـك :  وهو جير رداءه ويقول÷ فخرج إىل رسول اهللا ؛يف بيته

 أمـا الزيديـة ،فللـه احلمـد عـىل ذلـك: ÷باحلق لقد رأيت مثل الذي رأى، فقـال 
،  بـهَيِْرسُ ليلـة أ÷ا مـن مالئكتـه أن يعلـم الرسـول ً أن اهللا تعاىل أمر ملكَنْوُوَْريَف

َويرون ْ : وأثبتـوا يف األذان، )1(ى عـىل الرؤيـانَْبُ الدين ال يِولُصُ أْنِ مٌلْصَ أَانََذ األَّنأ ََ
 برسـول اهللا َيِْرسُ روي أنه ملا أوقد ،)2(»ِلَمَعْ الِْريَ خَىلَ عَّيَ، حِلَمَ العِْريَ عىل خَّيَح«
ي حـال فـأي  أ وعـىل؛]9247الطرباين يف األوسط رقـم [ جربيلُهَمَّلَعَو إليه باألذان َيِحْوُأ

ُطريقة صحت، فالعربة بام أقره الرسول َّ َ َ.  
Ýø‰þÖë^ã¢]ë†ÓŠÃÖ]è…`jÖ]íè]‚e)3(V 

ًوإن لقيت أهال وترحاب-الدعوة اإلسالمية   عليها أعاصـري ُّبُهَتَسَ ف-اًا طيبًوبلد اً
 مـع قـريش قـادم ال حمالـة، ُفالـصدام ؛ لفرض هيبتهـا÷اخلطر إن مل يتحرك النبي 

ا أن ًامَِز لفكان ؛ املؤامراتِةَاكَيِ بارعون يف حِاتَّيَواليهود كاحل بصون،واألعراب يرت
                                                           

ملا قص عليه عمر رؤيـاه يف ÷  تؤكد ذلك؛ ألن الرسول 1/318و رواية البالذري يف أنساب األرشاف ) 1(
ُسبقك الوحى يا عمر}: ÷األذان قال له  َ ُ َُ َ ْ َ ََ َz ،لعمر قال لعبداهللا بن زيد ما قاله وكذلك. 

 والغطمطـم ،528 وينـابيع النـصيحة بتحقيقنـا ،1/84 واألحكام للهادي ،93ينظر جمموع اإلمام زيد ) 2(
 ونيل األوطار للشوكاين ،1/96 ختريج أمايل أمحد بن عيسى -ورأب الصدع.. 4/436الزخار للساموي 

 ،1797لعبد الرزاق رقـم ً أيضا قول عبد اهللا بن عمر كام يف املصنف وهو ، إجامع أهل البيتوهو ،2/39
ً قـول زيـن العابـدين أيـضا كـام يف سـنن وهـو ،1/195 ومصنف ابن أيب شيبة ،1/124وسنن البيهقي 

ألف اإلمـام الكبرياملحـدث املتفـق عـىل عدالتـه  وقد ،1/195 ومصنف ابن أيب شيبة ،1/125البيهقي 
مـن  مطبـوع.  روايـة192 مجع فيـه عمل  يف حي عىل خري الً أبو عبد اهللا العلوي كتاباوجاللته عند اجلميع
 .1/369 والروض النضري ،منشورات مكتبة بدر

 ومـا 1/9 والواقـدي ،4/1453والبخـاري ،  ومـا بعـدها2/7 والطبقـات ، وما بعدها2/241ابن هشام ) 3(
 وسبل اهلدى اجلزء الرابع  خصصه للغزوات، واخلامس وخصـصه ، وما بعدها1/271 ووفاء الوفاء ،بعدها
 ومعروف احلسني ، وما بعدها1/352 وعيون األثر ،186 ومغلطاي ، وما بعدها2/352 وابن كثري ،اللرساي
 .3/245 والبداية والنهاية ، وما بعدها156 وحممد رسول اهللا ،227 والغزايل ،242وهيكل ، 310
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ْ يقود كتائب املجاهدين رشوأن بزمام املبادرة، ÷ النبي َكِسْمُي ا لنرش ديـن ًا وغربًقَ
 آن للمستكربين أن فقد ، وتعزيز هيبة دولة اإلسالم؛اهللا، وتأديب الواقفني يف سبيله

 ما سـنراه يف التـأريخ اجلهـادي وهو ؛ْمُهُاهَبِ جَخَدْشُ وللمتطاولني أن ت،ْمُهُوفُنُ أَّقَدُت
ْوالذي نفيس بيده لوال أن رجاال من املؤمنني ال تطيب أنفـسهم « :÷الذي قال عنه  ُُ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َّ ْْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً ََ ْ ُ ِ َ َِّ

ِأن يتخلفوا عنِّي، وال أجد ما أمحلهم عليه ِْ ُ َ ْ ََ ُ َّْ َْ ََ َ َُ َِ َ ُ َ ما خت-َْ َ ِلفت عن رسية تغزو يف سـبيل اهللاِ؛ َ ِ َِ َِ ُ َْ َ ٍ َّ ْ ُ ْ َّ
ُوالذي نفيس بيده لوددت أن أقتل يف سبيل اهللاِ، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل،  ُ َ ََّ َ َْ ُ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ََّ َّ َّ َّ ََ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِِ ُّ ِ ِ ِ ِ َِ

ُثم أحيا، ثم أقتل َ ْ ُ ُُ َُّ ََّ  ؛ إىل بالدهمْمُهنَِْينَ حَظََحلَ املهاجرين، وَرُاثَكَدرك ت أ$ أنه كام، )1(»ْ
 فاقتـرصت التحركـات ؛ أن حيركهم يف الثأر لكرامتهم التي أهدرها طغاة مكةفالبد

 مـا خـرج فيهـا الغـزوة عىل أن َِريَّ السُلْهَ أاصطلح وقد؛ األوىل عىل املهاجرين فقط
َوالرسية بنفسه، ÷رسول اهللا  َّ َِ  مـن عـدد ُضْعَبْ الـَمَّهَوَ تـربـامو،  ما خرج فيها غريهَّ

، وأن اإلسالم قائم عىل السيف، ِاءَمِّ الدِكْفَِس لٌاقَّوَ ت÷الرسايا والغزوات أن النبي 
 جاء ÷ اجلواب إىل كبري عناء؛ فالنبي وال حيتاج؛ اً له املسترشقون كثريَجَّوَ ما روهو

 مـن مـساحات شاسـعة، وزلزلـت عـروش َةَِّينَثَ الوِتَحَسَبأعظم ثورة يف التأريخ م
 قواعد الدين القويم، دين العدل واحلرية ْتَخَّالظلم يف كثري من بقاع األرض، ورس

 يف أكثـر ٍامئـةَ وأربعاغـريهم ألفـمن  عدد القتىل من املسلمني وومل يتجاوز، والرمحة
ْفعلت وماذا؛ )2( ذكره املؤرخونٍيرِدْقَت َ َ ْملَ أ؟ واملؤمنني يف مكـة÷ قريش برسول اهللا َ َ 
 ، وأمـواهلم، وديـارهم،حريتهم  أمل تصادر؟وان األذى والبطش والقمع هبم ألْلِزنُْت

                                                           
ــاري  )1( ــم 3/1030البخ ــسلم 2644 رق ــم 3/1495، وم ــسائي 1876 رق ــم 6/8، والن ، 3098 رق

  .19315 رقم 4/202، وابن أيب شيبة 9532 رقم 5/254ق وعبدالرزا
ومن خالل تتبع قتىل غزوات عهد النبوة من اجلانبني، شهداء املسلمني، وقتىل املرشكني عىل سبيل احلرص ) 2(

هم مجلة قـتىل املـرشكني، ) 203(هم مجلة شهداء املسلمني، و) 183(قتيال، منهم  ) 386(يكون عددهم 
ة بني قريظة فلم يقتلوا يف احلرب وإنام قتلوا قضاء بالتحكيم الذي ارتضوه ألنفسهم؛  من قتل يف غزووأما

ُجزاء خيانتهم، فلم حيسبوا يف قتىل املعارك  َ ْ  .20ص ) 1( هذا هو اإلسالم- ذكر الدكتور حممد عامرة كامُ
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 أخـذ ÷ أن النبـي ولوال ؟ واملدينة، أذاها إىل احلبشةْتَّدَ ثم م؟وتضطرهم للهجرة
وا ُقَحَسَلـ-بزمام املبـادرة وقـاد احلـرب الدفاعيـة إلزاحـة املـستبدين املـستكربين 

 مـن املـرارة يف صـدور ُوهُرََذا بَ وم، قسوة مرشكي مكةورغم، واألنصار املهاجرين
 : ظفروا من رسول اهللا بالعفو العـام؛ حـني قـال غـري مـرتدد وال آسـف-املسلمني

 فحرر هبذه الكلمة التي ما تزال تطن يف أذن التاريخ أكثر ،)1(»اذهبوا فأنتم الطلقاء«
 من ألفي مقاتل من عتاة املرشكني، وكانوا أهال للتأديب وإنزال القـصاص العـادل،

َلكن نبي الرمحة لقن الدنيا فن التسامح، ودرس الصرب،  َ َّ َْ َ َّ  أعدائـه أيب ِّدَلـَ أَارَ دَلَّوَ وحَ
ٍ آمن، وقالٍأَجْلَسفيان إىل م   . دخله كان آمناْنَ م:ِ

  كـانْنَ مـ؟ نبي الرمحة من قساة القلوب، غالظ األكباد يف قديم الزمـان وحديثـهأين
ْومت العيون، ُعْلَ، وقِ الرقابُعْطَق ، وما تشيب له النوايص، وتقشعر له اجللود  األطرافُيقِزَ

 ، ذلك من قـرأ فظـائع املغـوليعرف أشهى عندهم من الطعام والرشاب، -من التنكيل
ْ ومن، وجنكيز خان،وهوالكو ِلـو َ  األوىل  العامليـةفـاحلرب؛ وا ألفنـوا البـرشيةُّرَمَتْ اسـَ

 ، قتلـوا مليـونني يف اجلزائـروالفرنسيون ،نإنساقرابة مائة مليون الثانية أزهقت أرواح و
 وهلـا قتلوا نصف الـشعب الليبـي، وارتكبـوا يف احلبـشة فظـائع تـشيب هلواإليطاليون

 اهلنود احلمر يف أمريكا، واستعبد نـصف قـارة َادَبَ األوريب أواملستعمر رؤوس األطفال،
 أكلت األخرض ًةَّيِلِاخَا دًوب عنرصية يف أمريكا خاضت حرًةَلْوَ دُضِْي البَلَّكَإفريقيا، ثم ش

 ْتَّجـَ ز-ساواةواملـريـة رسخت احل و،ديمقراطية امريكا ال استقرت دولةوملاواليابس، 
 كالـذباب بفعـل القنابـل د سكان تلـك الـبال فيهابجيشها يف حرب قذرة بفيتنام تساقط

ت ربع مليـون ا هي التي ألقت القنابل الذرية فوق اليابان؛ فأحرقَهُسَْف نوأمريكا الفتاكة،
 الصليبية متهمة ومدانة بإزهـاق واحلروب ،، وما زالت آثارها إىل اليومحلظاتإنسان يف 

                                                           
 .4/55، وابن هشام 3/570ابن كثري  )1(
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 دخلوا القدس جزروا أهلها بوحشية مفرطة؛ فذبحوا وحني، مئات األلوف من األبرياء
 إن وحـشية هـؤالء بـل، )1(سبعني ألفا يف سبعة أيام من أطفال و شيوخ و نساء ورجـال

ني قتيل بني الكاثوليك والربوتستانت يف بريطانيا ومـا حوهلـا خـالل خلفت عرشة مالي
 والثـورةُنيا تقشعر لبشاعتها اجللود، و تشيب النـوايص،  وحماكم التفتيش يف أسباعقود،

 العراق قد وها هي ا،ً قتلت مخسة وعرشين مليون بقيادة لينني وستالنيالبلشفية الشيوعية
 أضيف قـتىل معـارك صـدام مـع ولوماليني إنسان، فقدت ما يقارب أو يزيد عىل ثالثة 

 اجلرحـى غـريإيران والكويت وما فعلـه بـشعبه مـن جمـازر لتجـاوز العـرشة ماليـني، 
 مـا وال ننسى الغرب للعراق فقد أباد حوايل مليوين طفل عراقي، أما حصارواملعوقني، 

ت العـامل حلق بفلسطني منذ االحتالل الصهيوين حتى أحداث غزة األخـرية التـي أصـاب
بالرعب هلول ما شاهده، وما جرى يف حرب لبنان األوىل واألخرية، كل ذلـك حـصدته 

ِولـو اآللة احلربية اجلهنمية التي أنتجها الغـرب، كـل ذلـك خمـزون يف ذاكـرة التـاريخ،  َ

 لودع - واستخدم السالح النووي ال سمح اهللا، والعياذ باهللا،حرب عاملية ثالثةانفجرت 
َاحل رمحة للعـاملني كـام وصـفه اهللا، فهو  ÷  أما النبي؛ عىل وجه األرضٍّيَ حٍِنائَ كُّلُ كَاةَيْ

  :عدل وٌحزمرشيعته ودينه يرس، و
ــــة ــــُ كٌرمح ــــَ وُهُّل َم وْزَح ــــٌ ـــــــَوَو  ٌمْزَع ٌوعـــــــصمة ٌارَق َ ْ ـــــــَحَ وِ  ُاءَي

  : أوان الرشوع يف رسد الغزوات، والرسايا، والبعوثوهذا

 : )من اهلجرة أشهر 7ضان لـ رم(يف البحرِ رسية محزة إىل س-1
  يفِةَوْرَ واملـَعُبـنَْ عىل شاطئ البحر األمحر بـني ي؛ مكانيف البحرِ محزة إىل سخرج
 أبا جهل فلقي ،]1/9الواقدي [ إن نصفهم من األنصار:وقيل، )2( من املهاجرينثالثني

ا ًعـِادَوُ وكـان مُّيِنـَهُ فحجـز بيـنهم جمـدي بـن عمـرو اجل؛يف ثالثامئة من أهل مكة
                                                           

 .173-1/172مكسيموس مونروند : ينظر  )1(
 .2/404 والطربي ،2/6 الطبقات ،2/245بن هشام ا )2(
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  .للفريقني، ومل يكن قتال
 ):من اهلجرة أشهر 8شوال لـ (  املطلب عبد بن احلارث بنَةَدْيَبُ رسية ع-2

 النبي يف ستني أو ثامنني من املهاجرين، فلقي أبا سفيان يف مجع عظيم من قـريش بعثه 
 فكـان ؛ أن سعد بن أيب وقـاص رمـى بـسهمإالعىل ماء باحلجاز،  فلم يكن بينهم قتال، 

، ويف هذه الرسية انحاز املقداد بـن األسـود، وعتبـة بـن )1( به يف اإلسالمَيِمُ رٍمْهَ سَلَّوَأ
  .]3/559االستيعاب [غزوان إىل املسلمني؛ وإنام خرجا مع الكفار؛ ليهاجرا إىل املدينة

 :) من اهلجرة أشهر9 ـيف ذي القعدة ل(  رسية سعد بن أيب وقاص-3
 يريـدون حلجـاز با)2(ِارَّرَ  اخلـإىلثامنيـة؛ : قيلو يف عرشين من املهاجرين، خرج 

ًعريا لقريش، ففاتتهم ْ ِ)3(.  
 : )ا من اهلجرةً شهر12 ـيف صفر ل( بواءَ أو األ،َانَّدَ غزوة و-4

ْملَ وُةَرْمَ، فوادعته ضَةَرْمَا وبني ضًيريد قريشيف أول غزواته  ÷النبي خرج   .)4(اًدْيَ كَقْلَ يَ
@:))5(من اهلجرةً شهرا 13يف ربيع األول لـ()دراألوىلوهي ب( :َوانْفَس غزوة -5 @

 يف طلبه حتى بلغ ÷  النبي فخرج؛ عىل موايش املدينةِّيِرْهِ بن جابر الفُزْرُ كأغار
 عـىل واسـتخلف، كـرم اهللا وجهـه ٌّ عيلَ اللواءمحل ،ٌزْرُ كُهَاتَ ناحية بدر، وفَفوانَوادي س
ًّ؛ حقا إن النبي بن حارثةَدْيَاملدينة ز  ترصف بحزم إزاء هـذه اللـصوصية، وربـام ÷ َ

@.العدوان السيايس؛ الرتباط كرز بقريش @
                                                           

 .2/7 الطبقات ،1/10 الواقدي ،2/404 الطربي ،2/241ابن هشام  )1(
 موضـع :وقيل ماء باملدينة، :وقيل واد من أودية املدينة، :وقيلُ هو قرب اجلحفة، :يقالموضع باحلجاز ) 2(

 .2/350معجم البلدان . بخيرب
 .2/7الطبقات و ،1/356 وعيون األثر ،1/11ي  والواقد،2/251ابن هشام  )3(
 .2/8والطبقات ، 1/12الواقدي و ،2/403الطربي و ،2/241ابن هشام ) 4(
 والطربي ،57 ويف خليفة ،1/275، وفاء الوفاء 2/12الواقديو، 2/9الطبقات و، 2/251ابن هشام ) 5(

 .يف جامدى اآلخرة. 2/406
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 :)من اهلجرةا  ً شهر13 ـ ل )2(ربيع األول( :)1(َاطَُو غزوة ب-6
 يف مائتني من املهاجرين ليعرتض ألفني ومخسامئة بعري لقريش، حتـى ÷النبي خرج 
 ، العـريُهَْتاتَفَ ثامنية وأربعني ميال، فِدُْع ب إىل الغرب من املدينة ناحية الساحل عىلَاطَُوبلغ ب
 ولونه أبيض، ، اللواء سعد بن أيب وقاصمحل ؛ ومائة من قريشٍفَلَ فيها أمية بن خوكان

  .)3( سعد بن معاذ:وقيل عىل املدينة السائب بن مظعون، واستعمل
 :)من اهلجرةا ً شهر16 ـجامدى اآلخرة ليف (: ِةََريَشُ غزوة الع-7

  اللواء محزةومحل مائتني من املهاجرين، :وقيل ،يف مائة ومخسني@÷ النبي  خرج
 يف ، كل أموال قريشحتمل إىل الشام، ًةَبِاهَ بعري لقريش ذَفْلَ يريد أرضوان اهللا عليه؛

، فوجد العري قـد مـضت َعُبنَْ من بطن يَريةَشُثروة تقدر بخمسني ألف دينار، فبلغ الع
هم َ وحلفاءٍِجلْدُى األوىل وليايل من الثانية، ووادع فيها بني م فأقام هبا جامد؛منذ أيام

: ، قـال عامر بن يـارس روى ؛أبا تراب كرم اهللا وجهها ًّيِلَى عنََ كوفيها ،َةَرْمَمن بني ض
ٌّيلَكنت أنا وع  مـن َاءَعـْقَ نـائمني يف د÷ رفيقني يف غزوة العشرية؛ فرآنا رسـول اهللا ِ

بىل :  قلنا؟»َْنيِعَْمجَ أِاسى النََّقْشَ بأَكُِربْخُأال أ«: ، ثم قال»ٍابَرُ تَابَ أْمُق«: الرتاب، فقال
، »اَذَ هـَىلَ عـَُكبِْرضَي يـِذَّالـَ، وَةَاقـ النََّرَقـَي عِذَّ الـَودُمَ ثُرِمْيَحُأ«: يا رسول اهللا، قال

  .)4(، وأخذ عىل حليته»ِهِذَا هَهنِْ مَّلُبَى يَّتَح«ووضع يده عىل قرنه، 
                                                           

ُبواط) 1( َ ٍىل أربعة برد من املدينة،  من جبال جهينة، قرب ينبع ع:ُ ُ  .1/503معجم البلدان.  من أودية القبلية:وقيلُ
 .1/12، والواقدي 2/80، والطبقات 2/405 يف ربيع اآلخر، والطربي :وقيل، 2/248ابن هشام ) 2(
الطـربي و ،57 وتأريخ خليفة ،2/361ابن كثري ، و1/12، واملغازي للواقدي 2/248سرية ابن هشام ) 3(

 .9-2/8، والطبقات 191غلطاي مو ،2/407
، 3/12، والبيهقـي يف الـدالئل 2/218، والطحاوي مشكل اآلثـار 18349، واملسند 130اخلصائص) 4(

، 2/126، واحللبيـة 1/250 الذهبي، و ابـن هـشام ووافقه، 3/141وصححه احلاكم عىل رشط مسلم 
 .2/9 الطبقات ،57، وتأريخ خليفة 2/363 وما بعدها، وابن كثري 1/357وعيون األثر 
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:)من اهلجرة2يف رجب سنة() لةْخَرسية ن( :ة عبداهللا بن جحش رسي-8 

له وكتب، )2( اثنا عرش:وقيل، )1( ومعه ثامنية من املهاجرين÷ رسول اهللا بعثه 
 وال ينظر فيه حتى يسري يومني ثم ينظر فيه فيميض ملا أمره به، َّا، وأمره أالًكتاب
إذا نظرت يف كتايب : عد يومني فإذا فيه الكتاب بففتح ؛اًدَحَ أصحابه أْنِ مْهِرْكَتْسَي

 لنا ْمَّلَعَ وت،اً هبا قريشْدَّ بني مكة والطائف فرتص]مكانا[ َةَلَخْهذا فامض حتى تنزل ن
ثم ، وأخرب أصحابه بام يف الكتاب، ًا وطاعةً سمع:فقال بعد قراءته؛ من أخبارهم

كره ذلك  من كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن :قال هلم
 بن أيب ُ سعدَّلَضَ الطريق أويف،  مل يتخلف أحدُُه فمىض ومىض معه أصحاب،فلريجع

 ابن جحش ومىض فتخلفا يف طلبه، ؛ِِهانَبِقَتْعَا هلام كانا يًعريَ بن غزوان بُتبةُوقاص وع
ا وجتارة ًا وجلودً عري لقريش حتمل زبيبم بنخلة، فمرت هبواوبقية أصحابه حتى نزل

ا هبا من الطائف، فيها عمرو بن احلرضمي، وعثامن بن عبداهللا بن لقريش جاءو
ا منهم ً رآهم القوم قريبفلام، َانَسْيَاملغرية، وأخوه نوفل بن عبداهللا، واحلكم بن ك

ْ حمُ بن)3(ُةَاشَّكُ، فأرشف هلم عْمُهُْوابَه وا نُِمَ فلام رأوه أ؛ وكان قد حلق رأسهٍنَصِ
 القوم فيهم، وذلك يف آخر يوم من وتشاور ،م منهم ال بأس عليكٌارَّمُع: وقالوا

 منكم َّنُِعنَ فليمتَمَرَ احلَّنُلُخْدَيَواهللا لئن تركتم القوم هذه الليلة ل:  القومفقالرجب، 
 فرتدد ؛ يف الشهر احلرامْمُهنَُّلُتْقَتَولئن قتلتموهم لًوخيربون قريشا بمكانكم، به، 

 ْنَ وأمجعوا عىل قتل م،وا أنفسهم عليهمُعَّجَالقوم وهابوا اإلقدام عليهم، ثم ش
ا بن احلرضمي ًرْمَ بن عبداهللا التميمي عُدِاقَ وفرمى ؛ ما معهمِذْوا عليه منهم وأخُرَدَق

 ، بن عبداهللاُ نوفلّوفر، َانَ بن كيسُ بن عبداهللا واحلكمُانَمْثُ عواستأرس، ُهَلَتَقَبسهم ف
                                                           

 .1/109ابن الوردي و ، 1/252ابن هشام ) 1(
  .2/410 الطربي 1/17، الواقدي 2/10الطبقات )2(
 .ُعكاشة: وقد خيفف فيقال)3(
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 ِرْهَّ الشِ يفٍالَتِِق بْمُكُتْرَمَا أَم: ين، قال بالعري واألسري÷ قدموا عىل رسول اهللا وملا
َاحل  يف أيدي القوم وظنوا أهنم َطِقُسَ ف؛ًا واألسريين، ومل يأخذ شيئَ العريَ فأوقف؛ِامَرْ
 َ حممد وأصحابه الشهرَّلَحَتْ قد اس:وقالت قريش املسلمون، ُمُهَفنََّ، وع)1(واُكَلَه

إنام أصابوا ما أصابوا يف : سلمني ممن كان بمكة عليهم من املُّردَ يْنَ مفقالاحلرام، 
 y7tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tysø9$# ﴿:تعاىل أكثر الناس يف ذلك نزل قول اهللا فلام، َشعبان

5Α$tFÏ% ÏµŠÏù ( ö≅è% ×Α$tFÏ% ÏµŠÏù ×Î6x. ( <‰|¹uρ ⎯tã È≅‹Î6y™ «!$# 7øà2uρ ⎯ÏµÎ/ Ï‰Éfó¡yϑø9$#uρ ÏΘ#ty⇔ø9$# 
ßl#t÷zÎ)uρ ⎯Ï&Î#÷δr& çµ÷ΨÏΒ çt9ø.r& y‰ΨÏã «!$#﴾]إن كنتم قتلتم يف الشهر احلرام فقد أي ؛]217:البقرة 

وأنتم -منه  كمُ وإخراج،صدوكم عن سبيل اهللا مع الكفر به، وعن املسجد احلرام
 كانوا دفق ﴾؛èπuΖ÷GÏø9$#uρ çt9ò2r& z⎯ÏΒ È≅÷Fs)ø9$# 3﴿ ، عند اهللا من قتل من قتلتم منهمُ أكرب-أهله
 ، املسلم يف دينه حتى يردوه إىل الكفر بعد إيامنه، وذلك أكرب عند اهللا من القتلَنْونُِتْفَي
﴿Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ 4©®Lym öΝä.ρ–Šãtƒ ⎯tã öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈sÜtGó™$#هم مقيمون ثم ﴾؛ 

 عن  اهللاَُجَّرَلقرآن هبذا، وف نزل افلام؛  ذلك وأعظمه غري تائبني وال نازعنيِثَبْخَعىل أ
 قد :وقيل ، العري واألسريين÷ رسول اهللا ََض قب-املسلمني ما كانوا فيه من اخلوف

 فهو ؛ الباقي بني أصحابهوقسم ÷ لرسول اهللا أخرج اخلمسكان عبداهللا بن جحش 
 قتيل بسيف املسلمني، أول احلرضمي وابن ،)2( غنيمةوأول ،أول مخس يف اإلسالم

 رسية تقاتل، أول هذه وكانت، )3( واحلكم بن كيسان أول أسريين،بن احلكم وعثامن
 )4( ابن جحش يف هذه الرسية بأمري املؤمننيَيِّمُ س:قال ابن سعدوتنترص، وتغنم، 

 فإنا نخشاكم ؛ سعد وعتبةَمُدْقَال، حتى ي: ÷ قريش يف فداء األسريين، فقال وبعثت
                                                           

  .2/235عمدة احلفاظ . ندموا وحتريوا) 1(
 . وهو مشكل، فلم يكن قد فرض اخلمس يف الغنائم2/412الطربي ) 2(
 .25/414 والطربي ،6/30سبل اهلدى  )3(
 .إن أول راية رفعت راية ابن جحش : ، وقال الطربي1/19، الواقدي 2/11الطبقات  )4(
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 ، منهم÷قدم سعد وعتبة، فأفداهام رسول اهللا عليهام، فإن تقتلوهام نقتل صاحبيكم، ف
 حتى - ÷ احلكم بن كيسان فأسلم وحسن إسالمه، وأقام عند رسول اهللا فأما

  .اً بمكة فامت هبا كافرَقِحَلَ بن عبداهللا فُ عثامنوأما، َةَنْوُعَاستشهد يوم بئر م
  : إىل الكعبةِ القبلةُفَْرص

َوقت )1(ا من اهلجرةًية عرش شهرحدث ذلك يف النصف من شعبان عىل رأس ثامن ْ َ 
 استدار وقدلكعبة، إىل ا صىل نصفها إىل بيت املقدس، والنصف الثاين :صالة الظهر

 يف ْنَ، وحتول مِ مكان النساءُ، والرجالِ مكان الرجالُ النساءِت، واستدار÷النبي 
َّفمر ، بيت املقدس إىل املؤخر؛ ألن من استقبل الكعبة من املدينة يلزم أن يستدبرِمَّدَقُامل َ َ 
عىل قوم من األنصار راكعني يف صالة العرص،  -وقد صىل مع النبي-ٍِْرش بن بُادَّبَع

َ قبل÷أشهد لقد صليت مع رسول اهللا : فقال َ َّومر ، البيت؛ فاستدارواِ  عباد إىل أهل َ
 :يوقال البخار  ،)2(قباء فألفاهم يف صالة الصبح من اليوم الثاين فأخربهم فاستداروا

ْ رصوكان ؛)3(ا من اهلجرةً شهر)17(، أو )16(إن حتويل القبلة عىل رأس   القبلة ُفَ
 َّدَّ الرَّتوىل ، أثار اليهود زوبعة عنيفة عند حتويل القبلةوقد ،ا الرتداد ضعفاء اإليامنًسبب

ُ، ويكفي ذلك املطلع  يف مستهل اجلزء الثاين من سورة البقرةُ الكريمُعليهم القرآن َ ْ َ
 !° %ãΑθà)u‹y™ â™!$yγx¡9$# z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $tΒ öΝßγ9©9uρ ⎯tã ãΝÍκÉJn=ö6Ï% ©ÉL©9$# (#θçΡ%x. $yγø‹n=tæ 4 ≅è﴿: يعالبد

ä−Îô³pRùQ$# Ü>Ìøóyϑø9$#uρ 4 “Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β﴾]4(]142:البقرة(.  
                                                           

 .2/373، وابن كثري 1/109 وابن الوردي ،2/257ابن هشام  )1(
 .168 والثعالبي ،2/416 والطربي ،395البخاري رقم  )2(
َّ شهرا لفق من شهر القـد16 :من قال: 3/541 وقال يف السبل ،390رقم ) 3( ًوم وشـهر التحويـل شـهرا، ً

َّعدً شهرا 17 ومن قال ،وألغى األيام الباقية  شهر القدوم وشهر التحويل؛ ألن القدوم يف شهر ربيع األول َ
 18 احلساب عـىل هـذا يكـون التحويـل عـىل رأس لكنوالتحويل يف نصف شهر رجب عىل الصحيح، 

 .2/416. إنه قول اجلمهور: وقالًشهرا، وهو ما جاء يف الطربي، 
ِالسنة الفعلية مثال لنسخ وهذا  )4( َّ  . الكريمالقرآنبُّ
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  :)1()م624 يناير -هـ 2 رمضان 17( : غزوة بدر الكربى-9
ْ من الـشام حتٌ قادمةٍ بعريِفْلَ من أً قافلةَّنَِأ ب÷ رسول اهللا سمع  ً هائلـةً ثـروةُلِمـَ

 ُريِ هـذه عـ:فقال للمـسلمني ؛يقودها أبو سفيان ومعه ثالثون أو أربعون من قريش
 َلُقـَ وثِ الناسُ بعضَّفَخَا؛ فَهْوُمُكُلِنفُ فاخرجوا إليها لعل اهللا ي؛ فيها أمواهلم،ٍقريش
 أبو سفيان حني دنا وكان، ًا يلقى حرب÷ وذلك أهنم مل يظنوا أن رسول اهللا ؛همُبعض

 ؛ا عـىل أمـر النـاسً ختوفـ؛من احلجاز يتحسس األخبار ويسأل من لقي من الركبان
 ؛ا قد اسـتنفر أصـحابه لـك ولعـريكًأن حممد: ا من بعض الركبانًحتى أصاب خرب

عمرو الغفاري فبعثه إىل مكة، وأمره أن يـأيت  َ بنَمَضْمَ ضَرَجْأَتْاسَ ف؛ عند ذلكَرِذَحَف
 ُ فخـرج ضمـضم؛ا  قد عرض هلـاً بأن حممدْمُهَِربُهم إىل أمواهلم، وْخيَا فيستنفرًقريش
 ، قميـصهَّقَشَ و،ُهَلْحَ رَلَّوَحَ و، أنف بعريهَعَّدَا وقد جًا إىل مكة فوصلها صارخًرسيع

أموالكم مع أيب سفيان قد عرض هلا ) 2(َةَيمِلطَّ الَةَيمِطَّالل:  قريشَيا معرش: وهو يقول
ا ً النـاس رساعـفتجهـز؛ )3(َثْوَ الغـَثْوَ ال أرى أن تدركوها، الغـ،حممد يف أصحابه

 يف رسية عبـداهللا بـن َِلتُالذي ق[أيظن حممد وأصحابه أن تكون كعري ابن احلرضمي : وقالوا
 ٍ باعـثوإمـا ،ٍ خـارجإمـا: ِْنيَلـُجَ رَْنيَ بـفكانوا غري ذلك، َّنَمَلْعَيَ ل، كال واهللاِ]جحش
  بناستأجر مكانه العاصفقد  يتخلف من أرشاف قريش إال أبو هلب وملًه رجال، َمكان

 أميـة بـن خلـف عـىل وأمجـع ،ا عنـدههشام بن املغرية بأربعة أالف درهم كانت دينً
ًا جليال جسيمًالقعود، وكان شيخ ُا ثقيال، فأتاه عقبة بن أيب مً  يف وهو جـالس - ٍطْيَعً

                                                           
 ، رمـضان19 :وقيل، 1/110ابن الوردي و، 197، ومغلطاي ص2/257، ابن هشام 2/11الطبقات ) 1(

 وزاد ،3/91 واملنتظم ،57خليفة صو ،1/19الواقدي و ،3/313البداية والنهاية و ،2/421الطربي و
 ).كم160(دينة وبدر تزيد عىل  بني املواملسافة. 2/85املعاد 

َّ اإلبل التي حتمل الرب والطيب:اللطيمة) 2(  .559، 12/545 اللسان .ُ
 .2/258ابن هشام و ،1/31الواقدي و ،2/430الطربي  )3(
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 ؛ فإنام أنت من النساءْرِمْجَتْيا أبا عيل اس:  وقال،ٍةَرَمْجَِمب - قومه ِاينَرْهَاملسجد بني ظ
 أمجعوا عىل املسري فلام، قبحك اهللا وقبح ما جئت به، ثم جتهز فخرج مع الناس: فقال

إنـا نخـشى أن يأتونـا مـن : فقـالوا ؛ذكروا ما كان بينهم وبني بني بكر مـن احلـرب
ِيهِنْثُاد ذلك ي فك؛خلفنا َى إبليس يف صورة رسَّدَبَتَ، فْمْ  ْنِ موكان ِّيِِجلْدُ مالك املِْن بَةَاقُ

أنـا جـار لكـم مـن أن تـأتيكم كنانـة مـن خلفكـم بـيشء : أرشاف كنانة فقال هلـم
  .اً فخرجوا رساع؛تكرهونه

صالة  عىل الواستخلف من الطريق، ُهَّدَ، رََةابَبُ عىل املدينة أبا ل÷ النبي استخلف
 رايتـني ودفـع اللـواء إىل مـصعب بـن عمـري، وكـان أبـيض، ودفعابن أم مكتوم، 

 :واألخـرىقـاب، ُ هلـا العيقـال كرم اهللا وجهه لعيل بن أيب طالب :إحداهام :ِنْيَاوَدْوَس
يـا بنـي عبـدالرمحن، :  املهـاجرينشـعار÷  رسول اهللا وجعل، سعد بن معاذ ل

 كـان شـعار ويقاليا بني عبيد اهللا،  :  األوسوشعاريا بني عبداهللا، :  اخلزرجوشعار
ْيا منْصور أمت: املسلمني مجيعا يومئذ ِ َ ُ َُ  مـع أصـحابه سـبعون مـن اإلبـل وكـان ،)1(َ

ٌّيلَ عـوكان ،ً عددهم ثالثامئة أو يزيدون قليالوكانيعتقبوهنا،   ٍدَثـْرَ بـن أيب مٌدَثـْرَ ومِ
ا أن يتنازال عـن حـصتهام يف ً عبثوالنحيا - عىل بعريه÷  اهللاِِ رسول زميال)2(ُّيِونََالغ

ي عـىل املـيش، ومـا أنـا «:  فيأبى ويقول÷الركوب لرسول اهللا  َما أنتما بأقوى منـِّ َْ ََ ْ َ ََ َِ ْ ََ ِ ْ َ ِ ُ

ِبأغنَى منْكما عن األجر ْ َ َْ ِ َ َ ُ ِ ْ َوبعث، اً فيتقاسم معهام الركوب أثالث؛)3(»ِ َ  رجلـني إىل بـدر ََ
  . قريشخرب مسريباه ييتحسسان له األخبار؛ فأت

                                                           
ْومعنى يا منصور أمت. 1/14 ابن سعد )1( أي أمت أعداء اهللا، تفاؤال بالنرص بعد األمر باإلماتة، والشعار : ِ

 .4/225السبل . ، يتعارفون به، وال سيام بني الظالم واالختالطعالمة بينهم
ٍمرثد بن كناز) 2( بينه وبـني ÷  النبي آخي وأبوه حليفا محزة، وهام من قيس بن غيالن بن مرض، هو الغنوي، َّ

 .3/47طبقات ال. عىل سعد بن خيثمة: وقيل ،نزل عىل كلثوم بن اهلدمفعبادة بن الصامت، هاجر 
 .3/319البداية والنهاية و ،3/20 واملستدرك ،4029د رقم مسند أمح )3(
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 : يستشري أصحابه يف القتال÷الرسول 
ْعن ]1779رقم [ روى مسلم  ٍأنس َ َ َّأن َ َرسول َ ُ ِالله َ َشـاور ÷ َّ َ َحـني َ ُبلغـه ِ َ َ ُإقبـال َ َ ْ ِأيب ِ َ 

َسفيان َْ َقال ،ُ َفتكلم :َ َّ َ َ ُأبو َ ٍبكر َ ْ َفأعرض َ َْ َ ُعنْه َ َّثم ،َ َتكلم ُ َّ َ ُعمر َ َ َفأعرض ُ َْ َ ُعنْـه َ َفقـام ؛َ َ ُسـعد َ ْ َ 
ُبنا َعبادة ْ َ َ َفقال )1(ُ َ َإيانا :َ َّ ُتريد ِ ِ َرسول َيا ُ ُ ِالله َ ِوالذى ؟َّ َّ ِنفسى َ ْ ِبيده َ ِ َ ْلو ِ َأمرتنَا َ ْ َ ْأن َ َنخيضها َ َ ِ ُ 

َالبحر ]أي اخليـل[ ْ َ َألخضنَاها ْ ْ َ ْولو ،َ َأمرتنَا ََ ْ َ ْأن َ َنرضب َ ِ ْ َأكبادها َ َ َ ْ َإىل َ ِبـرك ِ ْ ِالغمـاد َ َِ ْلفعلنَـا ْ ََ َ- 
َقال َنَدبَف -َ ُرسول َ ُ ِالله َ ُفانطلقوا َالنَّاس ÷ َّ َ ََ َّحتى ْ ُنزلوا َ َ ًبدرا َ ْ َ)2(.  

  :استطالع أخبار قريش
 حتى وقف عىل شـيخ مـن ا من بدر، فركب هو وأبو بكر ً قريب÷نزل رسول اهللا 

 ال :فقـال الـشيخ ؛ وأصحابه وما بلغـه عـنهم÷، وعن حممد ٍالعرب فسأله عن قريش
 َاكَذَأ: قـال ،إذا أخربتنـا أخربنـاك: ÷ رسـول اهللا فقال ممن أنتام؟ أخربكام حتى خترباين

ا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فـإن ً إنه بلغني أن حممد:قال الشيخف ،نعم: قال؟ َاكَِذب
M÷كان الذي به رسـول اهللا َمِْلل- الذي أخربين فهم اليوم بمكان كذا وكذا َقَدَكان ص

  وكذا، فإن كان الذي أخربين صدقني فهم اليوم بمكـانا خرجوا يوم كذاً أن قريشوبلغني
ممن أنتام؟ فقـال رسـول اهللا :  فرغ من خربه قالفلام -للمكان الذي فيه قريش-كذا وكذا

   أمن ماء العراق؟! من ماء: ثم انرصف عنه، فقال الشيخ! »ٍاءَ مْنِ مُنْحَن«: ÷
                                                           

ِقال ابن سيد الناس أن القائل سعد بن معاذ، وروي )1( ْ وإنام يعرف ذلك عن سعد بن معـاذ، كـذلك رواه : َ
ً يف شهود سعد بن عبـادة بـدرا؛ فلـم واختلف. ابن إسحاق، وابن عقبة، وابن سعد، وابن عائذ، وغريهم

ُ ابن سعد يف البدريني، يذكره ابن عقبة، وال  عـن وروينـا.  الواقدي، واملدائني، وابن الكلبي فـيهموذكرهْ
َابن سعد أن سعد بن عبادة كان يتهيأ للخروج إىل بدر، ويأيت دور األنصار حيثهم عىل اخلروج؛ فنهش قبل  ِ ُ َ

ْلئن كان سعد مل يشهدها، لقد«: ÷ رسول اهللا فقالأن خيرج، فأقام،  ْ ٌَ ََ ََ َ َ ْ ْْ َْ َ َ ً كان عليها حريـصاِ َ َ ِْ َ َ َ عيـون : ينظـر. »َ
 .2/441، وأسد الغابة 1/386األثر 

ــشام ) 2( ــن ه ــة 2/266اب ــدي 3/319، والنهاي ــازي للواق ــات 1/19، واملغ ــسلم 2/14، والطبق ، وم
 .2/34، وتاريخ الطربي 1779 رقم 3/1403
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يب طالب والـزبري بـن  أمسى بعث عيل بن أفلام إىل أصحابه، ÷ رجع رسول اهللا ثم
العوام، وسعد بن أيب وقاص، يف نفر من أصحابه إىل ماء بدر يلتمسون اخلرب، فأصـابوا 

 قـريش ُاةَقُنحـن سـ:  فقاال- يصيلٌ قائم÷ اهللا ُورسول -غالمني فأتوا هبام فسألوهام 
وهام،  فـرضب؛ا أن يكونا أليب سفيانْوَجَ القوم خربهام ورَهِرَكَ ف؛بعثونا نسقيهم من املاء

: من صالته قـال ÷ النبي َمَّلَ سفلام فرتكوهام، ؛نحن أليب سفيان:  قاال)1(فلام أذلقوهام
 ِاينَِربْخَ وإذا كذباكم تركتموهام، صدقا واهللا إهنام لقريش، أ،)2(إذا صدقاكم رضبتموهام

ل هلـام ى، فقـاَوْصُ القـِةَوْدُهم واهللا وراء هذا الكثيب الذي ترى بالع:  قاال،ٍشْيَرُ قْنَع
 ،اًا تسعًيوم: كم ينحرون كل يوم؟ قاال:  قال،ال ندري: ؟ قاالُمْوَ القِمَك: ÷رسول اهللا 

 ْنَمـَف: القوم فيام بني التسعامئة واأللف، ثم قال هلـام: ÷ا، فقال رسول اهللا ًا عرشًويوم
 وأبـو البخـرتي بـن ،عتبة بن ربيعة، وشـيبة بـن ربيعـة: فيهم من أرشاف قريش؟ قاال

وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، واحلارث بن عامر بن نوفل، وطعيمة بـن هشام، 
عدي بن نوفل، والنرض بن احلارث، وزمعة بن األسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن 

 ُ رسـولَلَبـْقَأَ ف؛ٍدُ وِدْبَخلف، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن ع
ُوالفلـذة .اَهِدِبـَ كَذَالْفـَ أْمُكْيَِل إْتَقْلَ أْدَ قُةَّكَ مِهِذَه:  الناس فقالَىلَ ع÷ اهللاِ َ ْ  القطعـة، :ِ

 لتحـسس ÷ اللذان أرسلهام رسول اهللا َاءَبْغَّيب الزَ أُ بنُّيِدَعَ، وٍروْمَ عُ بنُسَبَْس بوكان
هلـام  انًَّ قريـب مـن املـاء، ثـم أخـذا شـٍّلَىل تِ فأناخا إ،اًاألخبار قد مضيا حتى نزال بدر

ا َُمهاَدْحـِإ فـسمعا جـاريتني تقـول - عـىل املـاءُِّينَُه بن عمرو اجلُّ وجمدي-تقيان فيهيس
ُ هلُلَمْعَأَا أو بعد غد فًإنام تأيت العري غد: لصاحبتها :  أقضيك الذي لك، قال جمـديَّمُ ثْمَ

 اًرِذَ العري حُمُدْقَ أبو سفيان بن حرب يوأقبل،  بام سمعا÷ فأخربا رسول اهللا ؛ِتْقَدَص
                                                           

 . بالغوا يف رضهبام حتى أجهدوهام:اذلقوهام )1(
َال أظن أجلة ا )2( َّ ِ  .ًّلصحابة يرضبون صبيا، إال إذا كانت ظروف احلرب اقتضت ذلكَ
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 إال ُهُرِكـْنُا أًمـا رأيـت أحـد: ا؟ قـالًهل أحسست أحـد:  ملجديفقالحتى ورد املاء، 
ا فأخذ من أبعـار بعـريهيام َمُهَاخنَُراكبني أناخا إىل هذا التل ثم انطلقا، فأتى أبو سفيان م

ا فـرضب ً، فرجع إىل أصحابه رسيعَبِرْثَ يُفِئَالَهذه واهللا ع:  فقال؛ فإذا فيه النوىُهَّتَفَف
  .ا عىل يسارهً هبا وترك بدرَلَاحَسَوجه العري عن الطريق ف

 :ُهُمْؤُ أيب جهل وشُادَنِع
َّلـما قـد وإنكم إنام خرجتم لتمنعوا أموالكم، :  أحرز أبو سفيان القافلة أرسل إىل قريشَ

ا مـن ً موسـمٌ وكان بدر-اً بدرَدَِر واهللا ال نرجع حتى ن:فقال أبو جهلنجاها اهللا فارجعوا، 
 َمِعـُْط ون،َورُزَ اجلـَرَحـنْنََا، فً عليـه ثالثـَيمِقنَُ ف-م العرب، جيتمع هلم به سوق كل عاممواس
 َالَ فـ؛انَـِعَْمجَا وَنِريِسَمـِبَ وُبَرَا العـنَـِ بَعَمْسَتَ، وُانَيِا القنَْيَلَ عَفِزْعَتَ و،َرَْمى اخلَقُْس، ونَامَعَّالط
  .]54:الزخرف[﴾y‚tGó™$$sù …çµtΒöθs% çνθãã$sÛr'sù 4#£﴿ا، َهَدَْعا بًَدَبا أنََونُابََهي َونُالَزَي

: بن املنذرِابَبُاجلمعان يف بدر، ومشورة احل 

صوى مـن الـوادي، وبعـث اهللا الـسامء، وكـان الـوادي ُ قريش بالعدوة القـنزلت
 هلـم األرض ومل يمـنعهم عـن َدَّبَ لما منها َُه وأصحاب÷ اهللا َ رسولفأصاب، )1(اًسْهَد

 ÷ فنـزل رسـول اهللا ،مل يقدروا عـىل أن يرحتلـوا معـه ماا منها ً قريشبوأصاالسري، 
ُفقال احلباب ، يف بدرٍبمكان َ ًال أنزلكـه اهللا لـيس ِزنَْمَ هذا املنزل أَ يا رسول اهللا أرأيت:ُ

بـل هـو الـرأي : ه وال نتأخر عنه، أم هو الرأي واحلـرب واملكيـدة؟ قـالَلنا أن نتقدم
 فاهنض بالناس حتى نأيت ؛رسول اهللا فإن هذا ليس بمنزليا : واحلرب واملكيدة، فقال

ا ً، ثـم نبنـي عليـه حوضـِبُلُن القِ ما وراءه م]ندفن[َرِّوَغُ نَّمُ، ثُهَلِزنْنََأدنى ماء من القوم ف
 َتَْرشَلقـد أ: ÷، ثم نقاتل القوم فنرشب وال يرشبون، فقـال رسـول اهللا ًه ماءفنمأل

، ْتَرِّوُ فغـِبُلـُىل أدنى ماء من القوم، ثم أمـر بالق عَلَزَبالرأي؛ فنهض بالناس حتى ن
                                                           

ُالدهس  )1( ْ  .506القاموس ص ). ليس برمل وال تراب(ً اللني الذي مل يبلغ أن يكون رمال، :َّ
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وقـد ، )1(، ثـم قـذفوا فيـه اآلنيـةً مـاءَئِلُ الذي نزل عليه، فمِيبِلَا عىل القًى حوضنََبَو

َذهب َ  :بعض الباحثني إىل عدم صحة الرواية التي فيهـا مـشهورة احلبـاب؛ ألسـباب َ
 أن املـرشكني :الثاينالعدوة الدنيا، َ أن املاء موجود بالعدوة القصوى وال ماء ب:األول

 :الثالـثهم الذين سبقوا بالنزول يف بدر، وال يعقل أن ينزلوا يف مكـان ال مـاء فيـه، 
َفـأمرنص ابن إسحاق عىل أن املرشكني وردوا احلـوض  َ َ أال يعرتضـوهم، ÷  النبـي َ

ْ أن منْعهم من املـاء ال ينـسجم مـع أخالقيـات اإلسـالم ونبيـه األعظـ:الرابع َُ ؛ ÷م َ
 أن املسلمني مل يكونوا عىل املاء؛ فأرسل اهللا عليهم السامء ليال حتـى سـال والصحيح

  .الوادي؛ فاختذوا احلياض، ورشبوا، وسقوا الركائب، واغتسلوا وملؤوا األواين
:ريشَبناء الع 

ك، ثم َ عندك ركائبُّدُِعا تكون فيه، ونً يا نبي اهللا، أال نبني لك عريش:قال سعد بن معاذ
لقى عدونا، فإن أعزنا اهللا وأظهرنا عىل عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانـت األخـرى ن

َ قومنا، فقد ختْنِ وراءنا مْنَِم بَتْقِحَلَ عىل ركائبك فَجلست  يا نبي اهللا مـا ٌ عنك أقوامَفَّلَ
 يمنعـك اهللا هبـم، ؛ا ما ختلفـوا عنـكًمنهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربلك ا ًّبُ حَّدنحن بأش

يف مكـان مرتفـع  عريش َِينُبَف  ؛ا لهَعَا ودً فأثنى عليه خري؟ناصحونك وجياهدون معكي
ٍّمطل عىل ساحة املعركة،  ِ ؛ ا منحدرة إىل الـواديً قريش÷ الصباح رأى ويف .)2(فكان فيهُ

 اللهـم ؛ رسـولكُبِّذَُك وتَكُّادَُحت ا وفخرها،َِهالئَيُخـِ بْاللهم هذه قريش قد أقبلت: فقال
 من قريش ٌ نفرَ أقبلُ نزل الناسفلام؛ ]أهلكهـم[ َداةَ الغُمُِهنْحَ الذي وعدتني، اللهم أَكَْرصنََف

وهم ُعَد: ÷زام، فقال رسول اهللا ِ حُ، فيهم حكيم بن÷ رسول اهللا َحتى وردوا حوض
، ثم أسـلم ْلَتْقُ بن حزام، فإنه مل يِ، إال ما كان من حكيمَِلتُفام رشب منه رجل يومئذ إال ق

  . يوم بدرِاينََّجال، والذي ن:  يف يمينه قالَ ذلك فحسن إسالمه، فكان إذا اجتهدبعد
                                                           

 .الرأي ما أشار به احلباب: أن جربيل نزل فقال: ، وفيه2/15طبقات ابن سعد   )1(
 .138 يامين يف غزوة بدر ص ، وذكر ذلك حممد2/272سرية ابن هشام ) 2(
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ي ِحـَمُ اجلٍهـبَ وَ بـنَْريَمـُ اطمأن القوم بعثوا عوملا:السعي يف تفادي القتال
:  حممد، فجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إلـيهم فقـالَلنا أصحاب ْرُزْاح: واُالَقَف

 أو ٌ كمـنيِومَقِْل ألَرُظْنَ أو ينقصون، ولكن أمهلوين حتى أًثالثامئة رجل يزيدون قليال
ا ً شـيئُما وجـدت: ا فرجع إليهم فقالً شيئَرَ فلم يَدَْعبَ؟ فرضب يف الوادي حتى أٌدَدَم

؛ قوم لـيس )2(اقع يثرب حتمل املوت النََّحِاضَوَحتمل املنايا، ن) 1(اَباليَولكني رأيت ال
ً رجال َلُتْقَ منهم حتى يٌ رجلَلَقتُوفهم، واهللا ما أرى أن ي وال ملجأ إال سيٌعةنََمعهم م

 َعِمَ؛ فلام سْمُكَيْأَا رْوَرَ ف؛ العيش بعد ذلكُهم فام خريَمنكم، فإذا أصابوا منكم أعداد
يا أبـا الوليـد، إنـك :  فقالَ ربيعةَ بنَ حزام ذلك مشى يف الناس فأتى عتبةُ بنُحكيم
 فيها بخري إىل آخر الـدهر؟ ُرَكْذُ تزال تَّالَ أَكَ لْلَ، ه قريش وسيدها واملطاع فيهاُكبري
ك عمـرو بـن ِ حليفـَرْمـَ وحتمـل أ،ترجـع بالنـاس: وماذاك يـا حكـيم؟ قـال: قال

َّيلَ عَ، أنتُقد فعلت: ال ق)3(احلرضمي َّيلَعَ بذلك، إنام هو حليفي فَ ومـا ، ]ديتـه[ ُهُلـْقَ عَ
َ احلَْن ابِتْأَ ف؛ من مالهَصيبُأ ثـم ؛ )4(ُهُْريَ الناس غـَرْمَ أَرُجْشَ يْنَى أَشْخَ فإين ال أِةَّيِلَظنْْ

ياقوم أطيعوين وال تقاتلوا : عىل مجله؛ فسار يف املرشكني من قريش يقول ُةَبْتُ عجلس
َهذا الرجل وأصحابه، واعصبوا هذا األمر برأيس، واجعلـوا جبنَهـا يب؛ فـإن مـنهم  ْ ُ ُ ُ َِ ْ َ َ

ْرجاال قرابتهم قريبة، وال َُ ُ َ ُ يزال الرجل منكم ينظر إىل قاتل أبيه وأخيه، فيورث ذلك َ َِ ُ
ُبينهم شحنَاء وأضغانا، ولن ختلصوا إىل قتلهم حتى يصيبوا منكم عـددهم، مـع أين  َ ًْ َ ْ َ َ َ
ال آمن أن تكون الدائرة عليكم، وأنتم ال تطلبون إال دم هـذا الرجـل والعـري التـي 

َّأصاب، وأنا أحتمل ذلك، وهو عيل َ ً يك حممد كاذبـا يكفيكمـوه ذؤبـان إن يا قوم،! َ ُ َ
ُ يك ملكا أكلتم يف ملك ابن أخـيكم، وإن يـك نبيـا كوإن ]أي صعاليكهم[العرب تم نـَ

                                                           
 . ى حتى متوتَقْسُ تَالَ وُفَلْعُ إىل قرب امليت فال تَُطبْرُ مجع بلية، وهي الناقة أو الدابة ت:الباليا )1(
 . الثابت، البالغ يف اإلفناء:الناقعو.  اإلبل يستقى عليها:النواضح )2(
 .132انظر ما مىض يف رسية عبداهللا بن جحش ص)3(
 . خيالف بينهم:ويشجر. ل، أمه من بني حنظلة بن مالكهو أبو جه) 4(
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قـال . ]1/63الواقـدي [يا قوم ال تردوا نـصيحتي، وال تـسفهوا رأيـي! أسعد الناس به

  .فحسده أبو جهل حني سمع خطبته: الواقدي
 أبـا جهـل فوجدتـه قـد ُحتى جئتفانطلقت : قال حكيم: أيب جهلُفَلَص

ذي َّلـِل- أرسلني إليك بكذا وكـذا َةَبْتُ إن ع:فقلت له ؛راهباِا له من جًدرع ]أخرج[َلَثَن
 واهللا ال نرجع حتى كال، َُهابَحْصَا وأًحني رأى حممد)1(هُرْحَ انتفخ واهللا س:فقال -قال

 َةَلـَا وأصـحابه أكً إن عتبـة ملـا رأى أن حممـد:ثـم قـالحيكم اهللا بيننا وبـني حممـد، 
َ فقد خت]أبو حذيفة[وفيهم ابنه )2(ٍورُزَج  بعـث إىل عـامر بـن احلـرضمي ثم عليه، ْمُكَفَّوَ

 ْدُشْنـْاَك بعينـك، فقـم فَ ثـأرَك يريد أن يرجع بالناس، وقـد رأيـتُهذا حليف: فقال
 ينـدب أخـاه[اه َرْمـَاعَ و: عامر فكـشف سـوأته ورصخفقام؛  أخيكَلَتْقَمَو)3(كَتَرْفُخ

 عىل ما هم عليه من الرش، )4( الناس، واستوسقواُرْمَ أَبِقَ، وحُبْرَ احلِتَيِمَحَ ف]اًعمـر
ِ وكـان رش- بن عبداألسد املخزومـيُدَوَْس األوخرج، وخابت حماولة عتبة ِّا يسًسـَ  َءَ

ُاخل أعاهد اهللا ألرشبن من حوضهم أو ألهدمنه، أو ألمـوتن دونـه، فلـام :  فقال-ِقُلْ
 بنـصف سـاقه وهـو دون ُهَمَدَ محزة بن عبداملطلب فرضبه فأطار ق خرج إليه-خرج

 ِا إىل احلـوضَبـَ، ثـم ح]أي تـسيل بـصوت[ اً دمُهُلْجِر ُبُخْشَاحلوض، فوقع عىل ظهره ت
َّربُحتى اقتحم فيه، يريد أن ي   .فرضبه محزة حتى قتله يف احلوض ِه بيمينِ
 ؟ا من اجلبانًلم غدسيع:  عتبة من كالم أيب جهل وقالغضب:بداية املعركة

ْجيـد إذ مل ؛، فدعا إىل املبارزة، وقـد تعمـمَةَبْتُ عِْن بِ الوليدِِهْن وابَ مع أخيه شيبةفخرج ِ َ 
:  ابنا احلـارث، وآخـر يقـالٌذِّوَعُمَ وٌ إليه عوففخرجا لضخامة هامته كام قيل، ًرَفْغِم

مـا لنـا : قـالوا من األنـصار، رهط: من أنتم؟ فقالوا: فقالوا، َةَاحَوَ رُْنبا اهللاُِدْبَإنه ع
                                                           

 . كناية عن اجلبنوهذا.  الرئة:ُرْحَّالس) 1(
 . وأكلة اجلزور نحو املائة. أي قليلوا العدد )2(
ً أي عهدهم، فقد كان جارا هلم وحليفا:أي اطلب من قريش الوفاء بخفرهتم لك )3( ً. 
 .ااجتمعو: استوسقواو. تعرس:  األمرَبِقَح) 4(
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: ÷ فقـال ،ا من قومناَنَاءَفْكَ إلينا أْجِرْخَيا حممد، أ:  نادى منادهيمثمبكم من حاجة، 
مـن أنـتم؟ : قـالوا دنوا منهم فلام يا عيل، وقم يا محزة، وقم يا عبيدة بن احلارث، قم

 َةَعـِْيبَ رَنْ بـَةَبْتُ ع- القومَّسنوكان أ- ُةَدْيَبُع وبارز؛  كرامٌاءَفْكَ أْمَعَن: فقالوافانتسبوا، 
 ُ محـزةوأقبـل الوليد فقتله، ُّ عيلوبارز فقتله، َ شيبةُ محزةوبارزفأثبت كالهام صاحبه، 

 الناس ودنا بعضهم من تزاحف ثم، هامَ واحتمال صاحب)1(ا عليهَفَّفَذَ فَوعيل عىل عتبة
 ُن اكتـنفكم القـومِ إ: حتـى يـأمرهم، وقـالهيامجواه أال َ أصحاب÷ َرَمَبعض، وقد أ

ا ًِيالَا تَُهلِّدَعُ خرج رسول اهللا من العريش إىل الصفوف يثم، ِلْب عنكم بالنَّْمُوهُحَضْانَف
ــــاىل ــــه تع β¨﴿: قول Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ $ y |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ ÷Ψ ç/ 

ÒÉθ ß¹ ö ¨Β﴾]ألصحابه حم÷ وقال ]4:الـصف َ َا محًبِهْلُا هلم مًضِّرُ  ُسْفـَي نِذَّالَو«: ْمُهَاسَ
َحم ْا حمًِرابَ صُلَتْقُيَ فٌلُجَ رَمْوَيْ الْمُهُِلاتَقُي الَ ِهِدَِي بٍمدُ َال غِبْقُا مًبِسَتُ   اهللاُُهَلـَخْدَ أَِّال إٍِربْدُ مـَْريً
َاجل َ، ويف يده متَةَمِلَ أخو بني سِامَمُ احلُْن بُْريَمُ فقال ع؛)2(»َةنَّْ  ،)3(ٍخَ بـٍخَبـ: أكلهن يٌاتَرَ
َأفما َ  قذف التمرات مـن يـده وأخـذ سـيفه ثم!  بيني وبني اجلنة إال أن يقتلني هؤالءَ

َّمر ثم، )4(فقاتل حتى قتل ًال عـن ِتَفـنُْ مَةَّيـِزَ غِنْ بـِادَّوَسبـي الصفوف ِّوَسُ وهو ي÷ َ
 - اهللا أوجعتنييا رسول: فقال، ُادَّوَ يا سِاستو: وقال، ِحْدِالقِالصف، فطعن يف بطنه ب

؛ »ْدِقَتْاسـ«: وقـال عـن بطنـه، ÷ين؛ فكـشف ْدِ فأق-وقد بعثك اهللا باحلق والعدل
قد حرض ما ترى فـأردت أن : ما محلك عىل هذا؟ قال :÷ فقالل بطنه، َّفاعتنقه فقب

 ÷ رسـول اهللا رجـع .ك؛ فدعا له بخريُدْلِيكون آخر العهد بك أن يمس جلدي ج
                                                           

ًّإن عليا قتل الوليد وأجهز عىل عتبة، وملـا أراد شـيبة أن : أما اإلمامية فيقولون. أجهز وأرسع:ذفف عليه) 1(
 هـذا قتـل فعـىلطأطئ رأسك يا عم؛ فوجه رضبة إىل شيبة فقطف رأسـه؛ : يرضب محزة رصخ عيل وقال

 .19/464بحار األنوار . اثنني وشارك يف الثالث
 .2/421، وابن كثري 2/448، والطربي 2/279، وابن هشام 3/337البداية والنهاية ) 2(
 .كلمة تقال عند اإلعجاب )3(
  .1/393، وعيون األثر 2/421، وابن كثري 2/448، والطربي 2/279، وابن هشام 3/337البداية والنهاية  )4(
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ْاللهـم إن هت«: ا ربه، قـائالًعيا كفيه داًإىل العريش رافع  ال َ اليـومُ هـذه العـصابةْكِلـَ
 فإنـه منجـز َكَّبـَ رَِكتَدَاشنَُ مَضَْعب:  يقولِيشِرَمالزم له يف الع   وأبو بكر،»ْدَبْعُت

َفنَعس ؛لك ما وعدك َ أبرش يا أبا بكر أتى نـرص اهللا، هـذا جربيـل :  ثم انتبه فقال÷ َ
 ÷ أبو جهـل يـدعو عـىل حممـد ويف املقابل؛ ِعْقثنايا النَّان فرسه يقوده عىل نَِِع بٌذِآخ

، َِحتْفَتْسُ فكان هـو املـ،َاةَدَ الغِِهنْحَأَ ف؛اللهم إنه قطع الرحم، وآتانا بام ال نعرف: ًقائال
 الوجوه، ِتَاهَش:  أخذ حفنة من احلصباء فرمى هبا قريشا وقال÷ رسول اهللا َّ إنثم

 مـن صـناديد قـريش وأرشافهـم َلِتـُقَ اهلزيمـة فِت فكانـ؛واُّدُش: وأمر أصحابه فقال
 قــال ÷ أن النبــي ]3/140الــدالئل للبيهقــي [ابــن عبــاس عــن، ْمُهُلْثِ مــَِرسُأَ و،ســبعون

ُإن رجاال من بني هاشـم وغـريهم أ: ألصحابه يومئذ ا، ال حاجـة هلـم ًوا كرهـُجـِرْخً
ي فـال َِرتْخـَبـا الب لقـي أومـن ،ا من بني هاشم فال يقتلهً لقي منكم أحدفمن ؛بقتالنا
 أبـو حذيفـة بـن عتبـة بـن فقال لقي العباس بن عبداملطلب فال يقتله، ومن، )1(يقتله
 ُهنََّمُِْحله ألُواهللا لئن لقيت أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشريتنا ونرتك العباس؟: ربيعة

 ُهْجَ وُبَْرضُيا أبا حفص، أي:  لعمر بن اخلطابفقال ÷ رسول اهللا ْفبلغت، )2(َالسيف
يـا رسـول اهللا دعنـي فـألرضب عنقـه بالـسيف :  عمرفقال رسول اهللا بالسيف؟ ِّمَع

 من تلك الكلمة التي قلت يومئـذ، ٍما أنا بآمن:  أبو حذيفة يقولفكانفواهللا لقد نافق، 
 ،اً رمحه اهللا يـوم الياممـة شـهيدفقتل ؛ا إال أن تكفرها عني الشهادةًوال أزال منها خائف

  .ا ال يقاتلونًا ومددً سوى بدر، وإنام يكونون عددٍ يف يومُاملالئكة ومل تقاتل
                                                           

 فلقيه ،قض الصحيفة ممن قام بنوكانبمكة، وال يبلغه عنه يشء يكرهه، ÷ ألنه كان ال يؤذي رسول اهللا ) 1(
أنـا : مع أيب البخرتي زميل له فقـالكان  و،هنى عن قتله÷ املجذر بن زياد البلوي وأخربه أن رسول اهللا 

 ال تتحـدث نـساء مكـة أين تركـت ،ًإذن نموت مجيعا: ال واهللا ما نحن بتاركي زميلك، فقال: وزمييل قال
الذي بعثك باحلق لقد جهدت أن يـستأرس فـأبى و: ÷ املجذر لرسول اهللا فقال ،ًزمييل حرصا عىل احلياة
 .إال أن يقاتلني فقتلته

 .أي ألرضبنه به يف وجهه» ألجلمنه« ويروى ،أي ألمكنن منه السيف)2(
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 أبو جهل َسَمَلتُ من عدوه أمر أن ي÷ فرغ رسول اهللا فلام:مرصع أيب جهل
 ،؛ فحمـد اهللا÷ رأسه ثم جئت به رسول اهللا ُفاحتززت:  مسعودُ قال ابن؛يف القتىل

 ألنـه قـد انـتفخ يف ؛ فغيبوه مكانه إال أمية بن خلفِيبِلَ بالقتىل فطرحوا يف القوأمر
:  عىل أهل القليب ونادى رجاال بأسامئهم  فقال÷ وقف الرسول ثم، درعه فمألها
فقـال ، اًّقـَ فـإين قـد وجـدت مـا وعـدين ريب ح؟اًّقـَما وعـد ربكـم ح هل وجدتم

مـا أنـتم بأسـمع ملـا أقـول :  قـال!فوا؟َّا قد جيً يا رسول اهللا، أتنادي قوم:املسلمون
ِولكنهم ال يستطيعون أن جيمنهم،    .)1(ِوينُبْيُ

َذكر من استشهد يوم بدر من املهاجرين واألنصار ُِ ْ ْ   :]2/364سرية ابن هشام  [َْ
 ،وقـاص أيب بـن عمـري -2 املطلبعبد بن احلارث بن عبيدة -1 :املهاجرينمن 
 بن عمرو عبد بن عمري  الشاملني ذو -3 هشام ابن قال فيام، وقاص أيب بن سعد أخو
 بنـي من البكري، بن عاقل -4 غبشان بني من ثم خزاعة، من بني زهرة حليف نضلة
  اخلطـاب بـن عمـر مـوىل مهجـع-5 كنانـة بـن منـاة عبـد بن بكر بن ليث بن سعد

  ،خيثمة بن سعد  -1: األنصارومن  .من بني احلارث بن فهر بيضاء بن صفوان -6
 ُنْبـا :لـه يقـال الـذي وهـو ارث،احلـ بن يزيد -3 ،ََربْنَز بن املنذر عبد بن مبرش-2
 بـن َّىلَعـُامل بـن رافـع-5 ،احلـامم بـن عمري -4 ،اخلزرج بن احلارث بني من َمِحْسُف

َلوذان َ ْ  عـوف -8، 7 ،النجـار بنـي مـن احلـارث بن رساقة بن حارثة-6 ،حارثة بن َ
  .النجار بني  منعفراء ابنا وهام، احلارث ابنا معوذو

:اختالف املسلمني حول املغنم 

ِمج َ مجْ منفقال، واختلف املسلمون ُ الغنائمِتَعُ لنـا، :  املقـاتلونوقـاللنـا، : اَهـَعَ
ُحراس رسول  وقال  فنزلتساءت أخالقنا،  حتى : بعض الصحابةقال ،لنا: ÷اهللا َُّ
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 ويف،  عـىل املـسلمني بالـسواءُهَمَسَقَ فَسُُم اخل÷ رسول اهللا فأخرجسورة األنفال، 
 ثـم، )1( بن احلـارثِْرض بقتل النَّكرم اهللا وجهها ًّاألرسى أمر علي إىل املدينة ومعه طريقه

َا حمَ يـِةَيْبِلصِفمن ل:  عقبةفقال،  )2(ٍطْيَعُأمر عاصم بن ثابت بقتل عقبة بن أيب م ؟ ُدَّمـُ
 أكثـر وقــد ؛اًاستوصوا هبـم خـري: وقالى بني أصحابه َارَُس األَقَّرَ فثم ،النار: قال

سول اهللا لقتله األسريين، وتناسوا مذابح الـصليبيني عـرب املسترشقون الطعن عىل ر
هيكـل [ جمرمني قد ارتكبا كـل الفظـائع ِنْيَْريِسَتأرخيهم األسود، وظلوا يتباكون عىل أ

 لتـأمن ؛ أنه ينبغي قطع رؤوس األفـاعي: يف قتل هذين األسريينوالسبب؛ ]273ص
  .طريق قافلة اخلري

:قريش تفدي أرساها 

 َقِطلـُ أْنَ مَِّاله أربعة آالف درهم إىل ألف، إُرْدَقَ فداء األرسى، و عىل÷ النبي وافق
 بتعليم عرشة من غلـامن َفِّلُ كان جييد القراءة والكتابة كفإنبدون فداء ممن ال مال له، 

-سيقبل الفديـة مقابـل األرسى÷  اخلرب إىل قريش بأن رسول اهللا وملا وصل. املدينة
.  ويثقلونـه علـيهمالفداء؛ لئال يتشدد املسلمون يف الفـداءاتفقوا عىل أال يستعجلوا يف 

َ أسري فديأول وكان ِ  رسـول فقـال - كان يف األسارى-ُّيِمْهَّالس َةَْريَبُض ُْنب َةَاعَدَو أبو ُ
 .»أبيـه فـداء طلـب يف جاء قد به وكأنكم مال، ذا اًتاجر اًسِّيَك ابنا بمكة له إن«: ÷ اهللا
 وأصـحابه، حممد عليكم ]يتشدد[يأرب ال أرساكم، بفداء ال تعجلوا :قريش قالت فلام
 تعجلوا، ال صدقتم،: -عنى ÷ اهللا رسول كان الذي وهو- وداعة أيب بن املطلب قال

                                                           
              : ولقد قالت أخته قتيلة ترثيه)1(

ــــد ّأحمم ــــة َ ــــنء كريم ــــري ض ــــا خ ِقومهـــــايف   ي ْ ُوالفحـــــل َ ْ ٌفحـــــل َ ْ ُمعـــــرق َ ِ ْ ُ 
ــــا ــــان م َرضك َك َّ ــــوَ ْل ــــتَ َمنن ْ َ ــــامَ َّورب ــــن   ُ َّم ــــىَ َالفت ــــو َ ــــيظ َوه ُاملغ ــــق َ ُاملحن َ ْ ُ 

 .1/111اللسان. نسله:وضنء كل يشء. 3/124الروض األنف . »لو بلغني قبل قتله ملننت عليه«: ÷فقال 
 .يب طالب كرم اهللا وجههويقال قتله عيل بن أ: 2/298قال ابن هشام )2(
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َّوانسل َ    .به فانطلق درهم، آالف بأربعة أباه فأخذ املدينة، وقدم الليل، من ْ
َّ، وهو مم يبعمرو بن عبداهللا بن عثامن بن أهأبو عزة ً يف األرسى أيضا وكان َّ مـن ْنِ َ

 وال ً يظـاهر عليـه أحـدا،َّ، وأطلقه بدون فـداء، وأخـذ عليـه أال÷عليهم رسول اهللا 
 ، فـأرسورجع إىل التحريض واهلجاء فلعب بعقله املرشكون، حيرض عليه وال هيجوه،

ال أدعـك متـسح «: ÷أن يمـن عليـه، فقـال لـه النبـي ÷ ، وسـأل النبـي يوم أحـد
ال «: قـال فيـه÷   إن رسـول اهللا :ويقـال. »ً حممدا مرتنيخدعت: عارضيك، وتقول

  .]10/530فتح الباري [.»يلدغ املؤمن من جحر مرتني
:العاصأبا تفدي زوجها  ^ زينب 

 يف األرسى أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى زوج زينب بنـت رسـول اهللا كان
ْ أقامت معه عىل إسالمها وهو عىل رشوقد، ÷  فـدى أهـل وملـا حتى هاجرت،  ِهِكِ

 هلـا كانـت ٍةَدَالِقـِ وبعثـت فيـه ب،مكة أرساهم بعثت زينـب يف فـداء زوجهـا بـامل
 َّ رق÷ رآهـا رسـول اهللا فلام أدخلتها هبا عىل أيب العاص حني بنى عليها، ^خدجية

وا، ُلَعْافَوا عليهـا ماهلـا فـُّدُرَتـَطلقوا هلا أسريها وُإن رأيتم أن ت: وقالهلا رقة شديدة 
 اشرتط عـىل أيب ÷ لكنهطلقوه وردوا عليها الذي هلا، أ ف؛نعم يا رسول اهللا: فقالوا

 عليـه بنكاحهـا ردهـا أسـلم وملـا ،َلَعـَفَ ف؛العاص أن يرتك زينب هتاجر إىل املدينـة
  . بعقد جديد:وقيل، األول

<ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]Vا بقـوة ً قياسـِةَّدُ املسلمني يف بـدر قليلـة العـدد والعـُةَّوُ قكانت
ًا كامال، فال أمل للنرص باملقياس ًي تفوقهم ثالثة أضعاف مسلحني تسليحقريش الت

  : هناك اعتبارات أخرىولكناملادي، 
َ املسلمون حت-1 َ العقيدة، وحتُ مشاعرْمُهُكِّرُ  وهـذه العتناق الـشهادة، ُ اجلنةْمُهُزِّفُ

  . لدى املقاتل املسلمٍقُّ تفوُالشحنات اإليامنية عامل
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 هبـم؛ فهـم موتـورون َلِّكـُوا مـن ديـارهم، ونُجِرْخُرون أ واملهاج÷النبي  -2
ْومن؛  ظاملةٌ فليس وراءهم ما خيافون عليه، وقريش؛وا كل يشءُبِلُمظلومون، س  َّلَ سََ
  . الباغي تدور الدوائروعىل ؛ل بهِتُسيف البغي ق

 ونـرصته، ÷األنصار وجدوا أنفسهم أمام أول جتربـة يف حاميـة رسـول اهللا  -3
َ الرضَم شديدفكان قتاهل   .ِةَاوَ

 ومن معه يذكرون اهللا تعاىل ويسألونه العون بأدب جـم، ويـسعون ÷ النبي -4
ون ُرُطـَ وأبو جهل وقومـه ْخي،عبادة اهللا وحدهترسيخ إلصالح الفساد يف األرض، و

 ؛ال نرجـع حتـى نـرشب اخلمـر ببـدر، وتعـزف علينـا القيـان: خيالء، ويقول هلم
  .، والبناء واهلدمجلدفالفارق كبري بني اللهو وا

وإمـا الـشهادة؛ ،  فإما النرص:يقاتلون قتال املستميت # وأصحابه ÷ النبي -5
 فال فـرق ؛ إن اهنزموا فيها فقد حكموا عىل أنفسهم باإلعدام؛ أول مواجهة هلمفهي

  .بني املوت والبقاء؛ لذا فقتاهلم خمتلف عن قتال قريش
  .؛ فمعنوياهتم عالية املسلمون موصولون باهللا، واثقون بنرصه-6
 أدار املعركة إدارة بارعة، وراعى كل العوامل املادية واملعنوية لكسب ÷ النبي -7

َّفـأحس عبأ أصحابه تعبئة إيامنية فائقة، فقد ؛املعركة وا بـه وامتـزج هبـم، ُّسَ هبـم وأحـَ
يب خواطرهم، وجعلهـم هـم الـذين َّ أنه استشارهم وطكاموأصبح أغىل من أنفسهم، 

 وأصحابه سبقوا إىل امليـدان فـسيطروا ÷ إن الرسول ثم اإلقدام عىل القتال، يقررون
َكما قيل  القتال املناسبة، وحتكموا يف املاءساحةعىل  ِ َ  هـذهو ؛، وامتلكوا زمـام املبـادرةَ

 tΒuρ çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã$﴿:  ووراء ذلك كله عناية اهللا هبم؛ بالنرصْلتَّالعوامل كلها عج
  .]123:آل عمران[﴾&ô‰s)s9uρ ãΝä.u|ÇtΡ ª!$# 9‘ô‰t7Î/ öΝçFΡr&uρ ×'©!ÏŒr﴿، ]10:نفالاأل[﴾#$!»

 وحـده ٌّ قتل عـيلفقد ؛ كان باملسلمني أبطال رضباهتم فتاكة ال تقوم هلم قائمة-8
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ُّ، وبجانبه عمه احلمزة أسد اهللا يدك األبطال دكا)1( وعرشين من كبار املرشكنينيفا ُ َ ُ ُّ َ.  
َوما سبب ؛ من اخلطرٌزْرِ وح، من اخلطأٌ الشورى أمان-9 َّ  عرب التأريخ َثِ الكوارَ
β¨﴿ منه َ أشأمُيسِامَوَ القِتَوَستبداد، وال ح من االُأكثر Î) šχ öθ tã ö Ïù Ÿξ tã ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

Ÿ≅ yè y_ uρ $ yγ n=÷δ r& $ Yè u‹ Ï© ß# Ïè ôÒ tG ó¡o„ Zπ x Í←!$ sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ ßx În/ x‹ ãƒ öΝ èδ u™!$ oΨ ö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ o„ uρ öΝ èδ u™!$ |¡ ÏΡ 4 … çµ ¯Ρ Î) 
šχ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑø9  والشعوب قد تصنع ؛هُادَدِْبه هو استَإن فساد، ]4:القصص[﴾#$
#£ ﴿ أنجبتها الطاعة العمياءُةنََعْرَ فالف؛املستبد y‚ tG ó™ $$ sù … çµ tΒöθ s% çνθ ãã$ sÛ r'sù 4 öΝ ßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ% x. 
$YΒ öθ s% t⎦⎫ É) Å¡≈ sù ﴾]فرعون إىل يوم َ قومِستبداد االُ لعنةْوقد الحقت؛ ]54: الزخرف 

‰ãΠß﴿القيامة  ø) tƒ … çµ tΒöθ s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãΝ èδ yŠ u‘ ÷ρr' sù u‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ ø♥ Î/ uρ ßŠ ö‘Èθ ø9 $# ßŠρâ‘ öθ yϑ ø9 $# ∩®∇∪ 
(#θãèÎ7 ø? é& uρ ’ Îû ⎯ Íν É‹≈ yδ Zπ uΖ ÷è s9 tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 }§ ø♥ Î/ ß‰ øùÌh9 $# ßŠθèùö yϑ ø9  هذا، ]99-98: هود[﴾ #$

 يف نفس ُلِّجَسُ وي،ي عىل أتباعهمِرْزُ وي،عرض القرآين حيذر من سلوك الفراعنةال
ْالوقت موقف اإلسالم الرافض لسلوك جي  يتحدث وحني،  ويوجب النقمة، اللعنةُبُلَ

                                                           
َاتفق املؤرخون وأصحاب السري أن عدد القتىل من املرشكني سـبعون، ومل حتـص أسـامؤهم كلهـم؛ ) 1( ْ  فقـدُ

 ابـن وذكر اإلمام عيل أربعة وعرشين، شاركه يف نفر منهم غريه، قتلأحىص الواقدي اثنني ومخسني قتيال، 
ابــن و، 1/152 الواقــدي .د وعــرشين رجــالهــشام مخــسني قتــيال، اشــرتك اإلمــام عــيل يف قتــل واحــ

 يـوم بـدر لقد آثرت نقل أسامء من قتلهم اإلمام عيل و .4/425، ورشح هنج البالغة 2/365هشام
: وهـم) سـرية ابـن هـشام(للواقـدي، و) املغـازي(من املرشكني أو اشرتك مع غريه يف قتلهم مـن كتـايب 

. عـامر بـن عبـداهللا-4. بـن عتبـة بـن ربيعـةالوليـد -3. العاص بـن سـعيد-2. حنظلة بن أيب سفيان-1
ُزيد بن مليص موىل عمري بن -8. النرض بن احلارث بن كلدة-7. نوفل بن خويلد-6. احلارث بن ربيعة-5 ُ

. مـسعود بـن أيب أميـة-11. يزيـد بـن متـيم التميمـي-10. عمري بن عثامن بن عمرو من متـيم-9. هاشم
نبيـه بـن -15.  منبه بن احلجاج-14. ُب بن عمري بن عائذحاجز بن السائ-13. عبداهللا بن أيب رفاعة-12

. أبوالعـاص بـن قـيس بـن عـدي بـن سـعد بـن سـهم-17. العاص بن منبه بن احلجـاج-16. احلجاج
عبداهللا بـن -21. أبو قيس بن الفاكه بن املغرية-20. حرملة بن عمرو-19. طعيمة بن عدي بن نوفل-18

: قال الواقـدي قتلهم بمفرده عىل اختالف يف بعضهم، وهؤالء. معاوية بن عامر-22. املنذر بن أيب رفاعة
ُفجميع من حيىص قتله تسعة وأربعون رجال منهم من قتله أمري املؤمنني عيل  ُ ْ َ َ ْ ُ وشارك اإلمام عيل مـع ،

 .  عقيل بن األسود بن املطلب-2.  شيبة بن ربيعة-1: عمه احلمزة يف قتل 
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 ُبُلَ يف صورة ْخيُهُضِرْعَالقرآن الكريم عن سلوك امللكة اليمنية بلقيس الشوروي ي
 وجندها األبطال وأخربهتم ،س مجعت قومها األشداء فالسيدة بلقي؛ا العقولُجامهل

…﴿بكتاب نبي اهللا سليامن الصارم  çµ ¯ΡÎ) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ … çµ ¯ΡÎ) uρ ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# 
∩⊂⊃∪ ω r& (#θè=÷è s? ¥’ n? tã ’ ÎΤθè?ù& uρ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ãΒ﴾]تدرك أن دولتها ستذهب وهي، ]31:النمل 

 ولذلك أرشكت شعبها يف القرار اخلطري ؛ت أي حامقة ارتكبِِنأدراج الرياح إ
﴿ôM s9$s% $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ (# àσ n=yϑ ø9 $# ’ ÎΤθ çGøù r& þ’ Îû “ Ì øΒ r& $ tΒ àMΖ à2 ºπ yèÏÛ$ s% # ¶ ö∆ r& 4© ®L ym Èβρ ß‰ uη ô± n@ ∩⊂⊄∪ 

(#θä9$s% ß⎯ øt wΥ (#θä9 'ρé& ;ο §θ è% (#θä9 'ρé& uρ <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰ x© ã øΒ F{ $# uρ Å7 ø‹ s9Î) “ Ì ÝàΡ$$ sù # sŒ$ tΒ t⎦⎪ Ì ãΒù' s?﴾ ]النمل :
ôM﴿فأخربهتم بطبائع امللوك اإلستبدادية ، ]32-33 s9$s% ¨β Î) x8θè=ßϑ ø9 $# # sŒÎ) (#θè=yz yŠ ºπ tƒ ö s% 

$ yδρ ß‰ |¡øù r& (# þθè= yè y_ uρ nο ¢• Ïã r& !$ yγ Î=÷δ r& \' ©! ÏŒ r& ( y7 Ï9≡ x‹ x. uρ šχθ è=yè ø tƒ﴾ ]هذا وإزاء؛ ]34:النمل 
 قومها، َ واستشارةوي،ا الشورَهَهُّجَوَة تاالمتحان الصعب بارك اهللا للملكة العظيم

 واا وقد أسندًمل تنتفخ غرور - وأخربوها عن الشدة والبأس، أجابوها بالطاعةوملا
 بل ازدادت شعورا باملسؤلية إزاء هؤالء - وحرية الترصف،إليها صالحية القرار

؛  فوفقها اهللا إىل اإلسالم وصيانة قومها وأرضها؛الرجال الكرام املتحرضين
 القرآين ال يتوقف عند الرسد التأرخيي بل يدعو أتباعه إىل اعتناق هذه والسياق

ستقرار االليتجنبوا عواقب االستبداد والظلم، وينعموا ب ؛املبادئ ومامرستها عمال
 وعدم اخلوف ، بمشاورة أصحابه رغم تأييده بالوحي÷ اهللا نبيه َرَمَ أوقدوالعدل، 
  تعاىل لنبيهقال ؛ بجوار كلمة التوحيدَحَّشَرُنبغي أن ي لكنه املبدأ الذي ي،من اخلطأ

÷ :﴿öΝ èδ ö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©. uθ tG sù ’ n? tã «!$#﴾ ]هو وها، ]159:آل عمران 
َّيلَا عْوُْريِشَأ« : يكرر قوله جليشه قبل معركة بدر÷النبي  َ أهيَ  فام دخل »ُاسا النَُّّ

 ÷النبي  جاءت رواية أن وقد، أن إىل إجامع جيشه املباركساحة املعركة حتى اطم
 ، تغيري املكان إن مل يكن بأمر من اهللاهلرأي جندي مسلم طلب مناستمع 
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 ظل يشاور أصحابه حول ٍدُحُ أويف ،ا للعمل بمشورتهً وبادر فور،ُهَيْأَ رَبَوْصَتْواس
األغلبية، وكان خمالفا  فانصاع لرأي ؛ أو قتال املرشكني خارجها،البقاء يف املدينة

.لرأيه صلوات اهللا عليه وآله وسلم 
نحن أحق هبا، :  قالوافاملقاتلون:  البدريون الكرام عىل املغانم اختلف-10

حتى ساءت أخالقنا؛ فنزل : قال الراويقالوا كذلك، ÷  لرسول اهللا واحلارسون
 وهذاد هلا صواهبا، القرآن الكريم يعالج النفوس البرشية، ويؤدهبا بآداب اهللا، ويعي

 كان مثل أولئك الرجال األحرار فإذاهو هنج اإلسالم يف التعهد الدائم للمؤمنني، 
املخلصني قد بدأوا الوقوع يف فخ الدنيا لوال أن اهللا سبحان تداركهم، وطهر نفوسهم 

نسأل اهللا اهلداية، ! ؛ فكيف بغريهم؟÷بالقرآن الكريم من فم النبي الزكي الطاهر 
 سجل القرآن الكريم معركة بدر الكربى  وقد إىل كالم اهللا ورسده للقصة،فلنستمع

 ø9$#(þθßϑn=÷æ$#uρ $yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨βr'sù ¬! …çµ|¡çΗè~ ÉΑθß™§=Ï9uρ “Ï%Î!uρ 4’n1öà#)﴿: فقال تعاىل
4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ Ç∅ö/$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# βÎ) óΟçGΨä. ΝçGΨtΒ#u™ «!$$Î/ !$tΒuρ $uΖø9t“Ρr& 4’n?tã $tΡÏ‰ö6tã 

tΠöθtƒ Èβ$s%öàø9$# tΠöθtƒ ‘s)tGø9$# Èβ$yèôϑyfø9$# 3 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅à2 &™ó©x« íƒÏ‰s% ∩⊆⊇∪ øŒÎ) ΝçFΡr& Íοuρô‰ãèø9$$Î/ 
$u‹÷Ρ‘‰9$# Νèδuρ Íοuρô‰ãèø9$$Î/ 3“uθóÁà)ø9$# Ü=ò2§9$#uρ Ÿ≅xó™r& öΝà6ΖÏΒ 4 öθs9uρ óΟ›?‰tã#uθs? óΟçGøn=tG÷z]ω 

’Îû Ï‰≈yèŠÏϑø9$#   ⎯Å3≈s9uρ z©ÅÓø)u‹Ïj9 ª!$# #Xö∆r& šχ%Ÿ2 ZωθãèøtΒ šÎ=ôγuŠÏj9 ô⎯tΒ šn=yδ .⎯tã 7πoΨÍh‹t/ 
4©zóstƒuρ ô⎯tΒ  †yr .⎯tã 7πoΨÍh‹t/ 3 χÎ)uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡s9 íΟŠÎ=tæ ∩⊆⊄∪ øŒÎ) ãΝßγs3ƒÌãƒ ª!$# ’Îû šÏΒ$oΨtΒ 

WξŠÎ=s% ( öθs9uρ öΝßγs31u‘r& #ZÏWŸ2 óΟçFù=Ï±x©9 óΟçFôãt“≈uΖtGs9uρ †Îû ÌøΒF{$# £⎯Å6≈s9uρ ©!$# zΝ̄=y™ 3 …çµ̄ΡÎ) 
7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$# ∩⊆⊂∪ øŒÎ)uρ öΝèδθßϑä3ƒÌãƒ ÏŒÎ) öΝçGøŠs)tGø9$# þ’Îû öΝä3ÏΖã‹ôãr& WξŠÎ=s% óΟà6è=Ïk=s)ãƒuρ þ’Îû 

öΝÎγÏΖãŠôãr& z©ÅÓø)u‹Ï9 ª!$# #\øΒr& šχ%Ÿ2 ZωθãèøtΒ 3 †n<Î)uρ «!$# ßìy_öè? â‘θãΒW{$#﴾]41: األنفال-
 @ô‰s)s9uρ ãΝä.u|ÇtΡ ª!$# 9‘ô‰t7Î/ öΝçFΡr&uρ ×'©!ÏŒr& ( (#θà)̈?$$sù ©!$# öΝä3ª=yès9 tβρãä3ô±n﴿: ، وقال تعاىل]44

∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) ãΑθà)s? š⎥⎫ÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9 ⎯s9r& öΝä3uŠÏõ3tƒ βr& öΝä.£‰Ïϑãƒ Νä3š/u‘ ÏπsW≈n=sWÎ/ 7#≈s9#u™ z⎯ÏiΒ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# 
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t⎦⎫Ï9u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ #’n?t/ 4 βÎ) (#ρçÉ9óÁs? (#θà)−Gs?uρ Νä.θè?ù'tƒuρ ⎯ÏiΒ öΝÏδÍ‘öθsù #x‹≈yδ öΝä.÷ŠÏ‰ôϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 
7#≈s9#u™ z⎯ÏiΒ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# t⎦⎫ÏΒÈhθ|¡ãΒ ∩⊇⊄∈∪ $tΒuρ ã&s#yèy_ ª!$# ωÎ) 3“uô³ç0 öΝä3s9 ¨⎦È⌡yϑôÜtGÏ9uρ Νä3ç/θè=è% 

⎯ÏµÎ/ 3 $tΒuρ çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# Í“ƒÍ•yèø9$# ÉΟ‹Å3ptø:$# ﴾]126-122:آل عمران[.  
ً أكسب النَّرص اإلسالم هيبة ومكانة -11 َ ْ َُ َ ْ َّأحسَ َ َّ بنـشوهتا بعـض املقـاتلني لــما َ َ

ْإن هم : سئل يف املعركة، فقال ُ ْ ْ إال عجـائز صـلعا فلقنَـا رؤوسـهم - يعني قريـشا –ِ َ ُُ ً ُُ ْ ََّ ْ
ُ إهنم املأل لوال احلـني ومـصارع الـ:وقال، ÷ورجعنا؛ فتبسم النبي  ْ سوء؛ إن النبـي َ

َال يريد للنشوة أن تسكر األصحاب؛ فإن املخاطر ما زالـت كبـرية، واملـستقبل ÷  َ ِْ ُ
ُقادم بأمور عظيمة حتتاج إىل تفوق عقيل وإداري باإلمكانيات اليسرية؛ فام زال عـود  ُ
الدولة طريا، وقاعدهتا ضعيفة، فال يتجاوز املقاتلون بـضع مئـات، فكـان يـدور يف 

ل هنار كيف يعزز قوة دولته؛ لتكون هلا الغلبة وسط البحـر اهلـائج لي÷ ذهن النبي 
  :من األعداء املرتبصني، ذلك ما نراه يف األحداث التالية

V)1()هـ2سنة (در ُيم بالكَلُ غزوة بني س-10 

؛ لتوسـيع رقعـة نفـوذ ليمُ باملدينة إال سـبع ليـال حتـى غـزا بنـي سـ$ ْمِقُمل ي
 ناحية احلجـاز؛ »ُرْدُالك« :قال لهُ من مياههم يًبلغ ماءفاإلسالم، وتأديب املشاغبني، 
 من غنائمهم بخمسامئة بعري، َرِفَ ظوقدا، ً ومل يلق كيدَعَجَفأقام عليه ثالث ليال، ثم ر

 ، األسـارى مـن قـريشَّلُ إىل املدينة جَعَجَ، وأفدى ملا ر$ اًّه عليئ حامل لواوكان
. ابن أم مكتوم:وقيل الغفاري، َةَطُفْرُاع بن عَبِ عىل املدينة سواستعمل 

   :)من اهلجرةًشهرا 20 شوال عىل رأس15وم السبت ي()2(َاعَقُنْيَغزوة بني ق -11
 وعبادة بن الصامت ،ّيبُم حلفاء عبداهللا بن أَالَ قوم عبداهللا بن س:وبنو قينقاع هم

                                                           
 . حمرم15 أهنا يف 2/484 والطربي ،2/31 والطبقات ،2/182ي ، وذكر الواقد3/46ذكر ابن هشام  )1(
، 1/443 وابن سيد النـاس ،2/479 والطربي ،1/176، الواقدي 2/28، الطبقات 3/50ابن هشام  )2(

  .167وأسباب النزول 
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ود كلها،  مع اليه÷ الصياغة، وقد كانوا وادعوا النبي ْمُهُتَفْرِ أشجع اليهود، حكانوا
َورشطا، ًوجعل بينه وبينهم أمان َ َ  كان فلاما، ًّوُدَ أال يظاهروا عليه ع:منها :اً عليهم رشوطَ
يا :  فقال÷ فجمعهم ؛ وأظهروا البغي واحلسد، العهدَضََق نْنَيوم بدر كانوا أول م
  فواهللا إنكم لتعلمون أين رسول اهللا، يا معرش هيود احذروا من اهللا؛معرش هيود أسلموا

 جتدون ذلك يف ؛ٌلَسْرُ فإنكم قد عرفتم أين م؛واُمِلْ فأس؛ِةَمْقمثل ما نزل بقريش من النِّ
ك أنك ّرنُغَا مثل قومك، ال يّ إنك ترى أن،يا حممد:  فقالوا؛ وعهد اهللا إليكم،كتابكم

 أنا َّ فأصبت منهم فرصة، إنا واهللا لئن حاربتنا لتعلمن؛ا ال علم هلم باحلربًلقيت قوم
 ، ذلك  أن امرأة من املسلمني دخلت إىل صائغ من بني قينقاعبعد حدث، لناسنحن ا

 إىل طرف ثوهبا من ورائها ُ الصائغَدَمَعَ ف؛فجعلوا يراودوهنا عىل كشف وجهها فلم تفعل
 فوثب رجل من ؛ فصاحت؛ا فضحكوا منهاُهتَرْوَ عْتََد فلام قامت ب؛ وهي ال تشعرُهَّلَحَف

 ُ أهلواسترصخ ؛تله، وقتلت اليهود املسلم، ونبذوا العهداملسلمني عىل الصائغ فق
؛ املسلم املسلمني عىل اليهود، وغضب املسلمون فوقع الرش بينهم وبني بني قينقاع

 (ΒÎ)uρ  ∅sù$sƒrB ⎯ÏΒ BΘöθs% ZπtΡ$uŠÅz õ‹Î7/Ρ$$sù óΟÎγø‹s9Î) 4’n?tã >™!#uθy™ 4 ¨βÎ̈$﴿: وأنزل اهللا سبحانه وتعاىل
©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏΨÍ←!$sƒø:$#﴾ ]؛ إهنم قنبلة ال إنام أخاف من بني قينقاع: ÷ فقال ؛]58:األنفال

َأن تفجر دولته الوليدة، وها هي الفرصة قد سنحت حلسم رشهم؛÷ يسمح هلا النبي  ِّ َ ُ 
 عبداملنذر، فحارصهم َ أبا لبابة بنواستخلف ،فغزاهم، ومحل لواءه محزة وكان أبيض

:  فنزلوا عىل حكم رسول اهللا، ومعنى ذلك؛م الرعب وقذف اهللا يف قلوهب،نصف شهر
ََّرب منهم ت اهللاُُهنََّ أن مكوبعد،  أمواهلمَذُخَأَيَ و،مَُهيِارَرَ ذَِيبْسَيَ و،ْمُهَتَِلاتَقُ مَلُتْقَأن ي  عبادة َأَ
 فقد أدخل َّيبُ ابن أوأما ،أتوىل اهللا ورسوله واملؤمنني:  وقالْمِهِفْلِ حْنِ مبن الصامت ا
َّايلَوَ يف مْنِسْحَيا حممد أ:  من خلفه، وقال÷ه يف جيب درع رسول اهللا يد ، فأعرض عنه ِ

واهللا ال أرسلك حتى : وحيك أرسلني، قال:  وقال÷ فغضب رسول اهللا ؛فكرر طلبه
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 قد منعوين من األمحر واألسود حتصدهم ٍعِارَ وثالثامئة د،أربعامئة حارس :ّحتسن يف موايل
 ؛ لعنهم اهللا ولعنه معهمْمُوهُّلَخ: ÷ فقال ؛واهللا امرؤ أخشى الدوائريف غداة واحدة، إين 

ْفأمر هبم أن جي ا من املدينة بعد ثالث مع ذرارهيم تاركني أمواهلم، فخرجوا إىل ْوَلُ
 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκuø9$#$ ﴿:ّ فنزل يف ابن أيب؛وا هباُكَلَهَ ف)1( بالشامٍاتَعِرْذَأ

#“t≈|Á̈Ζ9$#uρ u™!$u‹Ï9÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â™!$uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ 4 ⎯tΒuρ Νçλ°;uθtGtƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ̄ΡÎ*sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγtƒ 
tΠöθs)ø9$# t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ∩∈⊇∪ “utIsù z⎯ƒÏ%©!$# ’Îû ΝÎγÎ/θè=è% ÖÚẗΒ šχθããÌ≈|¡ç„ öΝÍκÏù tβθä9θà)tƒ #©y ǿƒwΥ βr& 
$oΨt7ÅÁè? ×οtÍ←!#yŠ 4 ©|¤yèsù ª!$# βr& u’ÎAù'tƒ Ëx÷Fxø9$$Î/ ÷ρr& 9øΒr& ô⎯ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰ΨÏã (#θßsÎ7óÁã‹sù 4’n?tã !$tΒ (#ρ•| r& þ’Îû 

öΝÍκÅ¦àΡr& š⎥⎫ÏΒÏ‰≈tΡ﴾]52-51:املائدة[.  

ìÃÖ]æ<Œ…‚Ö]<V< <

  .والبادي أظلمول جعلهم كالباحث عن حتفه بظلفه، استفزاز بني قينقاع للرس-1
هتم، وسـفالة أخالقهـم، ولعـل هـذه ء حترشهم باملرأة املسلمة برهان عىل دنا-2

  .األمور توارثها أحفادهم؛ فرشكات اجلنس اليوم يدير معظمها هيود
ٌّحر غيـور فـرصع اليهـودي املـاجن، ودفـع ٌمسلم رأة قفز  بمجرد أن صاحت امل-3 ُ

حياته ثمنًا للرجولة، والشهامة، والكرامة، وبرهن اليهود بقتلهم للمسلم، ومؤازرهتم ملا 
 باملسلمني؛ إلستئصال هـذا @÷فعل صاحبهم أهنم مشرتكون مجيعا؛ لذلك هنض النبي 

َ فمن استغضب ومل يغـضب  حق املسلمني أن يغضبوا ألعراضهم؛ومناملرض اخلبيث،  ِ ْ ُ ْ
 عضو من اجلسد املسلم؛ واملسلم للمسلم كالبنيان يشد بعـضه بعـضا، فاملرأةفهو حامر؛ 

  .وكاجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
ُ مثل ع-4 َ َّ  الذي توىل اهللا اإلنسان املؤمن احلر التقي؛ فقد انحاز هللا ورسـوله، ُةَادَبَ
َّومث َّ أيب يف انحيازه لليهـود الوجـه العـريب القبـيح، وقـد ورث تلـك اخلـسةُْن  ابَلَ ُ 

                                                           
  .1/130معجم البلدان . َّبلد يف أطراف الشام، جياور أرض البلقاء وعمان) 1(
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ٍ األخيـار ألشـباه لـه اليـوم والنذالة والتخيل عن النبي الكريم وقومه من املـسلمني ْ َ ِ
  . ن علنا للصهاينة والصليبيني ضد املجاهدين واملقاومني الكراممنحازي

أو بـاألحرى حكـامهم أن يتـذكروا  كان الالئق باملسلمني والعرب خاصـة، -5
ُهذه األجماد؛ فتتحرك الغرية واحلمية اإلسالمية جتاه ما حدث للسلمني مـن نكبـات  َ ِ
ٍومآس استبيحت فيها حرمـاهتم، وانتهكـت أعراضـهم، واغتـصب ألـوف النـساء 
املسلامت، منذ أن طارت األندلس من أيدهيم، وحلقتها اهلند وفلسطني، ومـا جـرى 

  . ببعيد ، والعراق حمتل، لكن املؤسف أن احلكام بغري كرامةيف البوسنة ليس
ـــه ــــهوان علي ـــسهل ال ـــن ي ـــن هي ِم ْ َ َ ُ َ ْ َْ َْ ُ ِ ْ َ ُمـــــا جلـــــرح بميـــــت إيـــــالم   َُ َ ْ ََ ِ ٍ ِّ ِ ٍ ُ ِ 

  :ولكن 
ُعـــسى فـــرج يـــأيت بـــه اهللاُ إنــــه َ ٌَّ ِ ِ ِ ِ ْ َ ََ ُلـــه كـــل يـــوم يف خليقتـــه أمـــر   َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ٍ ْ َ َُّ َُ 

قـول املروجني للحقد اليهودي الـصهيوين؛ إذ ي ال بد من كلمة تقطع ألسنة -6  
الء بني قينقاع ملجـرد كـشف ج ال تربر إألعذار واهيةًإن حممدا قتل اليهود : قائلهم

امرأة كام قيل، وال إجالء بني النضري ملجرد حماولة إلقاء أحدهم رحى عىل النبي كـام 
  !تل وإذالل أهلها؟خيرب، وقروي، وال إبادة بني قريظة؛ لتآمر مزعوم، وكذا مهامجة 

 عىل مثل هذا اهلـراء تتـواله جـرائم الـصهاينة يف فلـسطني، ومـا ارتكبـوه واجلواب
َه من فظائع لو اجتمـع بلغـاء البـرشية قاطبـة ملـا قـدروا عـىل وصـف احلقـد نويرتكبو َ ُ

ع فظائعهم يف لبنان وغزة ملـا  نشاهد ومعنا العامل أمج ولو ملُاليهودي، واخلبث الصهيوين، 
ْومـنأن تلك البشاعة يفعلها بـرش،  ناصدق حـشيون قراصـنة م بربريـون وهنـ يـصدق أَ

شاهد هجومهم يف عرض البحر عىل قافلة احلرية يحاقدون عىل كل من ليس هيوديا لو مل 
التي جتمع عىل متنها أحرار العامل، ويف مقدمتهم األتراك، وقتل تـسعة أتـراك بـدم بـارد، 

ت وأطفاال إىل السجون بغطرسة ووقاحة وقـسوة هـزواقتياد مجيع القافلة نساء ورجاال 
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ْمن قتل وأجىل مـن ÷  النبي َلَتَق فامالضمري العاملي؛ إهنم أعداء البرشية، وقتلة األنبياء،  َ
 مكفولـة ليهم ضمن رعايا الدولـة اإلسـالميةأجىل إال بعد أن أعيته احليل يف املحافظة ع

 إما أن يستأصل، وإما أن هيلك اجلسد، : كالورم اخلبيث،حقوقهم، ومل جيد بدا من احلسم
  ÷لرسـوللوالقرآن الكريم حافل بالعجب العجاب من دعوهتم إىل اإلسالم وكشف 

لك بقوم فلق اهللا هلم البحـر، وأنجـاهم مـن فرعـون، فـام جفـت اخبايا طبائعهم، وما ب
≅﴿:$أقــدامهم حــني خرجــوا نــاجني حتــى قــالوا ملوســى  yè ô_ $# !$ uΖ ©9 $ Yγ≈ s9 Î) $ yϑ x. óΟ ßγ s9 

×π yγ Ï9# u™﴾]لقد طلبوا عجال يعبدونه؛ إسوة بقوم رأوهم يعبدون األبقـار؛ !!]138:األعـراف 
ُإن العرق اليهودي معرق يف اللؤم واخلسة، مغرق يف النذالة والدناءة، إن العـامل املعـارص 

ا قبضتهم بأمريكا وصار القرار واملال واإلعالم حتت سـيطرة ويكتوي برشهم ملا أحكم
، ومنبع صـنع الق الرش العاملييهودي الصهيوين، فصارت أمريكا بشؤمهم عماللويب ال

 أمريكـا والعـامل إىل هـوة بعيـدة القعـر إن مل ُ أن يقود الصهاينةوأتوقعاإلرهاب الدويل، 
ينتبهوا خلطرهم؛ إهنم هم الذين فعلوا بموسى وهارون ما فعلوا، فامذا عـسى أن يفعلـوا 

وأذيته واالستهزاء بـه، وتعـدوا ذلـك إىل تثـوير قـريش لقد أمعنوا يف تكذيبه ! بمحمد؟
وقبائل غفار، وذئاب األعراب، وجندوا جيشا من املنافقني لتفجري الصف اإلسالمي يف 

 زعم أن العقارب واألفاعي كاحلامم واحلجل فليدافع عن اليهـود الـذين مل فمنالداخل، 
 &βy‰ÉftGs9 £‰x©r¨﴿لقـرون،  كانوا هلم خـري حاضـن عـرب انحيفظوا اجلميل للمسلمني الذي

Ä¨$̈Ψ9$# Zοuρ≡y‰tã t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΨtΒ#u™ yŠθßγu‹ø9$# š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#θä.uõ°r& (﴾.  
 ):هـ2ذي احلجة يف ()  1(ِيقِوَّ غزوة الس-12  

 حتـى يغـزو )2( مـن جنابـةٌ مـاءُهَسْأَ رَّسَمَ أبو سفيان بعد نكبة قريش أن ال يَرَذَن 
                                                           

ُالسويق) 1( ِ ًري يقىل ثم يطحن فيؤكل ملتوت قمح أو شع:َّ َ ْ  .ا بلبن أو سمن أو عسل ُ
 . والنكاح، كاحلج:ًكان الغسل من اجلنابة معموال به يف اجلاهلية)2(
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 َبَطـْخَ بن أِّيَيُ رجل حتى وصل املدينة، فرضب باب ح فخرج يف مائتي؛÷ا ًحممد
 بني النـضري يف زمانـه، ِدِّيَ سٍمَكْشِم بن مَّ فانرصف إىل سال؛اليهودي فأبى أن يفتح له

ً فبعث أبو سـفيان رجـاال مـن ؛؛ فأخرب أبا سفيان بأحوال املدينة)1(وصاحب كنزهم
ًأصحابه فحرقوا نخال، ووجدوا هبا رجال مـن األنـصار ا لـه يف حـرث هلـام ً وحليفـً

 فخرج يف طلبهم، واستعمل عـىل ÷فقتلوهام ثم انرصفوا راجعني، فعلم هبم النبي 
 ثم رجع وقد فاته أبو سـفيان ،»ِرْدُ الكَرةَقْرَق« عبداملنذر، حتى بلغ َ بنأبا لبابةاملدينة 
قـال  فـسميت الغـزوة بـذلك؛ ف؛ السويق يتخففون منهـا للنجـاءَبُرُا جًقيْلُا مًهارب

  . )2(نعم: يا رسول اهللا، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: املسلمون
Œ…‚Ö]<<ì{ÃÖ]æ<Vارتكـب وقـد من رعايـا الدولـة اإلسـالمية، ٍمَكْشِ مَْن بُمَّالَس 

َ وجت،اخليانة العظمى باستضافته الغزاة  هـذا املجـرم ُ وعقوبـة؛ لـصالح العـدوَسَّسَ
  .وا هؤالء اخلونة فيام بعداإلعدام؛ فال لوم عىل املسلمني أن يستأصل

V)3()ً شهرا هـ25 ربيع أول عىل رأس 14يف ( مقتل كعب بن األرشف -13 

 ِهِرْعِ وحيرض علـيهم يف شـ، وأصحابه÷ا هيجو النبي ً قتله أنه كان شاعروسبب
 بطـن :وقال، َّلَذَ وَِتبُ كانت وقعة بدر كفلامويؤذهيم، ويتعرض يف شعره لنسائهم، 

 بالـشعر، فلـام ْمُهَضَّرَ مكة فبكى قتىل قريش وحإىلها، فخرج األرض خري من ظهر
 يف ؛اللهـم اكفنـي ابـن األرشف بـام شـئت:  قـالُهُمـْوُدُ ق÷ َّ النبيَغََلقدم املدينة وب
 يل بـابن األرشف فقـد آذاين؟ فقـال ْنَمـ: ÷ ثم قال وقوله األشعار، ،إعالنه الرش

 فـاجتمع حممـد بـن ؛ْلَعْفاف: أقتله، قالبه يا رسول اهللا وأنا لك أنا : حممد بن مسلمة
                                                           

 .يراد بالكنز ما كانوا جيمعونه من مال بينهم، لنوائبهم وما يعرض هلم)1(
 .1/181، والواقدي 2/30، والطبقات 3/47ابن هشام  )2(
 .2/487 والطربي ،3/54 وابن هشام ،1/184لواقدي  وا،2/31الطبقات )3(



 )182( 

 بـن سـالمة، )1(ُانَكْلِاد بـن بـرش، وأبـو نائلـة سـّعبـ: مسلمة ونفر من األوس مـنهم
 لنـا أن ْنَذْأَنحن نقتله، ف: يا رسول اهللا: ، فقالواٍْربَواحلارث بن أوس، وأبو عبس بن ج

إين قـد : ًفحادثه أبو نائلة قـائال قدموا إىل عدو اهللا،  ثم، هلمَنِذَأَ ف؛نقول ما ال بد لنا منه
 )2(ِلُجـَّا الرَذَ هـُومُدُكان ق: ، قالُلَعْفَأ: جئتك حلاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني، قال

 عنـا الـسبل ْ واحدة، وقطعتٍا به العرب، ورمتنا عن قوسنَْتَادَ ع؛ من البالءًءََالعلينا ب
:  فقـال كعـب؛ناُ عيالَدِهَ، وجٍدْهُ األنفس، وأصبحنا يف جِتَدِهَجَحتى ضاع العيال، و

 ؛ أن األمر سيصري إىل ما أقـولَ أخربك يا بن سالمةُأنا ابن األرشف، أما واهللا لقد كنت
 ؛ يف ذلـكَنِسْحُ لك ونَِقثْوُك ونرهنََا ونًنا طعامَ أن تبيعُإين قد أردت: ُلكانِفقال له س

ا يل عـىل مثـل ًأصـحاب أن تفضحنا، إن معي َلقد أردت: أترهنوين أبناءكم؟ قال: فقال
 مـا ]السالح[ ِةَقََلك من احلهنَْرَهم وحتسن يف ذلك ونَرأيي، وقد أردت أن آتيك هبم فتبيع

 ،ًوفـاءَإن يف احللقـة ل: قـالف ، إذا جاءوا بهَ السالحَرِكنُْ أن ال يُلكانِ سوأرادفيه وفاء، 
م ينطلقـوا  إىل أصحابه فأخربهم خربه وأمرهم أن يأخذوا الـسالح، ثـُلكانِفرجع س

 ُ فمـشى معهـم رسـول:قال ابن إسحاق ،÷ فاجتمعوا عند الرسول ؛فيجتمعوا إليه
، ثـم ْمُهنِْعـَ اهللا، اللهـم أِانطلقوا عىل اسـم:  فقالْمُهَهَّجَ ثم و،ِدَقْرَ الغِقيعَ إىل ب÷اهللا 
  حتى انتهوا إىل حصنه، فهتف به أبو نائلـة وكـانوأقبلوا،  إىل بيته÷  اهللاُِ رسولَعَجَر

 إنـك : فأخذت امرأته بناحيتهـا، وقالـتِِهتَفَحْلِ فوثب يف م؛ٍسْرُِع بٍدْهَكعب حديث ع
إنـه أبـو نائلـة لـو :  وإن أصحاب احلرب ال ينزلون يف هذه الساعة، قال؛امرؤ حمارب
َّه الرشِواهللا إين ألعرف يف صوت:  فقالت؛ا ملا أيقظنيًوجدين نائم لـو : ٌ قال هلـا كعـب،َّ

ى إىل َاشـَمَتَهـل لـك أن ن:  فنزل فتحدثوا ساعة، ثم قـال؛َ ألجابٍةنَْعَِطى الفتى لَعْدُي
                                                           

  .2/159االستيعاب . ، وسلكان لقب لهٍشْقَاسمه سعد بن سالمة بن و) 1(
 . خيادعه بذلك÷يعني رسول اهللا  )2(



 )183( 

ا ْوَشَمـَ فَنْوَإن شئتم، فخرجوا يتامش:  قال؟ فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؛ِوزُجَ العِبْعِش
ا أعطـر ًما رأيت طيبـ:  ثم شم يده فقال يف رأس كعبُهَدَ أبا نائلة أدخل يَّ ثم إن،ساعة

 ثم مشى ساعة، ثم عاد ملثلهـا، فأخـذ ،ثم عاد ملثلها حتى اطمأنمنه، ثم مشى ساعة، 
ِمقدمه[  رأسهِدْوَبف ِ َّ َ ارضبوا عدو اهللا فرضبوه، فاختلفـت عليـه أسـيافهم فلـم : ، ثم قال]ُ
ْقال حممد بن مس،  بأيب نائلةَقِصَلَا، وً شيئِنْغُت حـني رأيـت  ]ًاسكين[ًال َوْغِ مُفذكرت: َةَمَلَ

 إال وقـد ٌنْصِا حـ مل يبق حولنًَ اهللا صيحةُّه، وقد صاح عدوُا فأخذتًيئغني شُنا ال تَأسياف
َّه يف رسُفوضعت:  قال!ٌ عليه نارْتَدِوقُأ  ُّ فوقع عدوُهَتَانَ عُ عليه حتى بلغتُ ثم حتاملتِِهتُ

ا عليـه فخـرج إلينـا نَْمَّلَسَ فـ-وهو قـائم يـصيل- آخر الليل ÷ فجئنا رسول اهللا ؛اهللا
 ٌّنا بعدو اهللا فليس هبا هيـوديِ فأصبحنا وقد خافت هيود لوقعت، اهللاِّدوفأخربناه بقتل ع
  .ِ عىل نفسهُإال وهو خياف

<<ì{ÃÖ]æ<Œ…‚Ö]V<1I ،قتـل كعـب ابـن األرشف يـدخل يف الـدفاع عـن الـنَّفس ِ ُ ْ َ
 وأصحابه ÷ بمثابة حية قاتلة تنفث سمها يف وجه النبي فهووالدفاع عن العرض؛ 
ًغمزا، وملزا، وشتما، ً ً وتعريضا باحلرمات، وحتريضا عىل النبي، فلم يكن أنسب مـن ً ً

ْ نفذ املهمة رجـال مـن الطـراز الرفيـع، مل يفـتهم مـع 2I.قتله؛ لتسرتيح منه األرض ُ َْ ُ
 فاسـتأذنوهالشجاعة أن يلحظوا جانب األدب مع رسـول اهللا واستـشعار حرمتـه؛ 

احلـرب خدعـة، لكـنهم وهم ذاهبون لطاعة اهللا ورسوله أن يقولوا ما ال بد منـه، و
ًّأرادوا إذنا خاصا ً.3I< ،برهنوا بدقة التنفيذ وبراعة األداء أهنـم سـادة الـدنيا القادمـة

َلو يدعى الفتى لطعنة ألجـاب؛ فهـو تفـسري : ُ مام يلفت النظر قول كعب4I .وقادهتا ْ ُ
 النظـر إىل أنـه ال يلفـت أليب نائلـة واستـصغاره، )1(»البالء موكل بـاملنطق«: للخرب

                                                           
 أورد وقـد عـن عـيل، 228 عن حذيفـة، ورقـم 227 رقم 1/161أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب ) 1(

، وللحديث طرق مرفوعة وموقوفـة، ذكرهـا الـسيوطي يف 3/489ت احلديث ابن اجلوزي يف املوضوعا
= 



 )184( 

ُبغي أن يستصغر اإلنسان، وهللا در القائلين َ َْ ْ َُ:  
ــــــر َوال حتق ِ ْ َ ــــــدوَ ًّن ع َ ــــــاَّ َن كـــان يف ســـاعديه قـــصِواَك  ا رم ِ ِ َ َ  ْرـْ

ــــ ــــسيوفَّنإف َ ال ْ ُ ــــُّ ــــاَُحت َز الرق ِّ ِعجــــَتَوَب  ُّ ْز عمــــا تنــــال اإلبــــرْ ََّ ِ ُ ُ 

  : والقائل
ــا ــضعيف فربم ــد ال ــر كي َوال حتتق ُ َّْ َ ِ ِ َِّ َْ َْ ََ َ َمتوت األ  َ ُ ُ ِفاعي من سـموم العقـاربَ ِ َ ََ ِْ ُ ُ ِ ِ 

َّفقد هد َْ َ َ قدما عـرش بلقـيسَ ِ ِْ ِ َ ْ ًَ ْ هدْ ٌهـدُ ٌوخـــرب فـــأر  ُ َّْ َ َ ِ قبلـــه ســـد مـــاربََ ِ َ ََّ ُ َْ َ 

ٌ أن وكل قتله حللفائه لئال يغضب له أحد، وهذا اخلبيـث ÷ من حكمة النبي -5 َ ََ َّ
ِ إىل األبد، وحكم قتـل ابـن  قد أسكته-ًلو كان نائما ما أيقظه: الذي قال يف أيب نائلة ْ َ ُ ْ ُ

  .األرشف كحكم قتل احلية، والعقرب، واألفعى، والكلب العقور ونحوها

   :)2()هــ3يف حمرم ( )1(أو أنامر ٍرَمَ غزوة ذي أ-14
ا من بني ثعلبة وحمارب من غطفان جتمعوا بذي أمر يريدون ً أن مجع÷ النبي بلغ

ُولقيهئة ومخسني من املهاجرين واألنصار،  إليهم يف أربعامفخرج ؛الغارة عىل املدينة َ ِ َ 
 إهنم لن يالقوك، ولو سمعوا بمجيئك: ÷ وقال لرسول اهللا ، فأسلمٌارَّبَج:  يقال لهٌرجل

 فهربوا يف ÷وا برسول اهللا ُّم، لكن القوم أحسِ عىل عورهتَكُّلُدَأَهلربوا، ولكني س
فأصاهبم مطر، فنزع رسول اهللا أمر، :  املسلمون عىل ماء يقال لهوعسكر ،رؤوس اجلبال

ا جفافها، واملرشكون يراقبونه، واملسلمون ًواستلقى منتظر  ثيابه ونرشها عىل شجرة؛÷
                                                           

 ومل يتهيـأ مـع هـذه :وقـال، 1/88، والسيد أمحد بن الصديق الغامري يف فـتح الوهـاب 2/293الآللئ 
 .2/296الشواهد احلكم بالوضع، كام فعل ابن اجلوزي، وتنزيه الرشيعة 

ٍوذو أمرباألول سامها ابن إسحاق ومن تبعه، ) 1( َ  د ناحية النخيل، وهو بنجد من ديـار غطفـان، واليـوم وا:َ
. ذي أنـامر: عن املدينة، رشقا جتاه نجد، وسامها احلـاكم) كم تقريبا100(توجد قرية هبذا االسم عىل بعد 

  .1440، والبخاري رقم 2/492الطربي 
.  ـهــ3 مــن ربيــع األول 12وقعــت يف : 1/193 والواقــدي 2/34، ويف الطبقــات 3/49ابــن هــشام  )2(

 .3/163، ودالئل النبوة 1/487، والطربي 7/429، وفتح الباري 224ومغلطاي 



 )185( 

 سيد وهو - أو غورك غورث:وقيل- ٌورُثْعُ من املرشكني دفتسلل ؛منشغلون بشئوهنم
ك من يمنع:  يده سيف حتى قام عىل رأسه وقالويف هلم، ُعِّمَجُمـالقوم وأشجعهم وال

:  وقال÷ فأخذه رسول اهللا ؛ فدفعه جربيل فوقع السيف من يده؛اهللا: مني اليوم؟ قال
؛ فأنزل  فعفى عنه وأسلم، وجعل يدعو قومه لإلسالم؛ال أحد:  قال؟»ينِِّ مَكُعنَْمَ يْنَم«
 pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ (#ρãä.øŒ$# |Myϑ÷èÏΡ «!$# öΝà6ø‹n=tæ øŒÎ) §Νyδ îΠöθs% βr& (#þθäÜÝ¡ö6tƒ öΝä3øŠs9Î)$﴿: اهللا

óΟßγtƒÏ‰÷ƒr& £#s3sù óΟßγtƒÏ‰÷ƒr& öΝà6Ζtã ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 ’n?tãuρ «!$# È≅©.uθtGuŠù=sù šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$#﴾]11:املائدة[)1(.  
 ،ا كلــهًرَفَ صــ:وقيــلا، ً يومــ15 أو 11عــن املدينــة يف هــذه الغــزوة  ÷ غــاب

  .اًجع ومل يلق كيد ور،عثامن بن عفانعىل املدينة  واستخلف
ìÃÖ]æ<Œ…‚Ö]V  

ٌ جبار-1 َّ  . رغم حداثة إسالمه نصح وأعان، وبرهن عىل نباهة املؤمن و والئهَ
ْاغـزو«: $ اإلمـام عـيل قال مبادرة النبي بقمع الرش يف موطنه؛ -2 ُ ْهمْ َقبـل ُ ْ ْأن َ َ 

ْيغزوكم ُ ُ ْ َفواهللاِ َ َغزي َما َ ِ ٌقوم ُ ْ ُّقط َ ِعقر ِيف َ ْ ْدارهم ُ ِ ِ َّإال َ ُّذل ِ   .»واَ
، ولعـل املـسلمني $ حمفوظ من اهللا؛ فقد قـام بحراسـته جربيـل ÷النبي  -3

ُتعلموا أن ال  يرتكوا نبيهم يتعرض للخطر؛ فاحليطة واجبة َ ِ.  
ُعن دعثور حوله من عدو إىل داعية يف تلك اللحظة÷  عفو النبي -4 َّ ََ.  
  ):ًرا هـ شه27 جامدى األوىل لـ 6( َانَرُْحع من بُرُ غزوة الف-15

 ابـن أم  واسـتخلف، ومعه ثالثامئـة، ٍيمَلُا وبني سً يريد قريش÷ رسول اهللا خرج
مـن )2(اً فرسـخ32 عـىل بعـد ِعُرُ ناحيـة الفـَانَرْحـُ وكتم وجهته حتى بلغ ب،مكتوم

                                                           
 وفيهـا 2/200 وصححه ووافقه الذهبي، وأسد الغابة 3/29 واحلاكم يف املستدرك ،5192مسند أمحد  )1(

 ،224 ومغلطـاي ،1/280 ووفاء الوفـاء ،4/261 وسبل اهلدى ،7/427 وفتح الباري ،ودفعه جربيل
 .3/215 والطبقات ،2/44 وابن هشام ،132 ونور اليقني ،212واحللبية 

 .كيلو مرتا) 176(أميال وهو ما يقارب ) 3 (:الفرسخ )2(



 )186( 

  .)1(ً كيداَقْلَ هبا شهر ربيع اآلخر وجامدى األوىل، ثم رجع ومل يفأقام ،املدينة
16-ـ)ا هً شهر27ـغرة جامدى اآلخرة ل( من مياه نجد)2(دةْرَ إىل الق رسية زيد بن حارثة: 

 إىل الـشام حـني ها خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكونً من حديثها أن قريشوكان 
 فسلكوا طريق العراق فخرج منهم جتار فيهم أبو سـفيان، ؛كان من وقعة بدر ما كان

 َنْ بـَمْيَعُ وذلك أن ن؛ بخرب القافلة÷نبي  جتارهتم، فعلم الُمْظُ وهي ع،ٌ كثريةٌةَِّضومعه ف
 ِقْيـَقُ وهو عىل دين قومه، فنزل عىل كنانـة بـن أيب احل،مسعود األشجعي قدم املدينة
 -ومل تكن اخلمر قد حرمت - بن النعامن بن أسلمُيطِلَفرشب معه، ورشب معهم س

د بـن ؛ فبعث زيـ÷ فخرج سليط من ساعته فأبلغ النبي ؛ نعيم خروج القافلةفذكر
 ََرسَ وأ،حارثة يف مائة راكب؛ فلقيهم عىل ذلك املاء، فأصاب تلـك العـري ومـا فيهـا

 ÷ وأفلت الرجال، فقدم هبا عىل رسـول اهللا ، دليلهم فأسلموكان ،فرات بن حيان
َفخمسها وقسم الباقي للرسية، َ ُ وكان مخَّ   .)3(ا عرشين ألف درهمَهُسُ

ìÃÖ]æ<Œ…‚Ö]V  
  .÷ص هذا املسلم الذكي ومبادرته بإخبار النبي  هذا املغنم بربكة إخال-1
عىل إزاحة قريش عـن طريـق ÷ صميم النبي تدل هذه الرسية البعيدة عىل ت -2

َاإلسالم، وتقليم أظافرهم يف كل فرصة تسنَح ال سيام ثروهتم التي يسخروهنا حلربه َ ُ َ ِّْ ُ ُ َ.  
 :ـ ه2أحداث أخرى يف سنة 

  .يف شوال ^ بعائشة÷بنى النبي  -1
  . لزوجها من غنائم بدر÷أسهم  وLبنت رسول اهللا ^ رقيةماتت -2
ً، وكان عمرها أربعـة عـرش عامـا يف  يف ذي احلجة& بفاطمة $ تزوج عيل -3

                                                           
 .1/196، والواقدي 2/53:، والطبقات3/50ابن هشام  )1(
 .بالفاء : وقيل. 2/36أرض نجد بني الربذة والغمرة ناحية ذات عرق،الطبقات من:والقردة )2(
 .226ومغلطاي. 3/53 وابن هشام ،2/492والطربي. 1/197لواقدي ، ا2/36الطبقات ) 3(



 )187( 

ًقول القاسم الريس، وثامنية عرش عاما يف قول غريه،  ِّ   .)1( مخسة عرش:وقيلَِّّ
  . )2(َِرضَ يف صالة احلَدْيِز -4
  . )3(بان قبل بدر، يف شع صيام رمضانَضِرُ ف-5
  . باألضحيةَرَمَأَ صىل العيد ووفيها، وزكاة الفطر، ِبُصُّ النُاتَ ذُاةَكَّ الزِتَضِرُف-6
  V)4 ()م625 يناير -  شهرا من اهلجرة 32هـ 3 شوال 7السبت ( دُحُغزوة أ -17

 الثـأر لقـتىل :وسـببها ؛ املعركة جنوب املدينة جوار جبل أحد من الغربوقعت
 وكـانوا ، أيب سفيانبقيادةطبيعة عربية راسخة؛ لذلك احتشدت قريش  والثأر ،بدر
 ومخـس آالف مقاتل، فيهم سبعامئة دارع، ومئتـا فـرس، وثالثـة آالف بعـري، َثالثة

 األموال ما يزيد عـىل ومن  زوج أيب سفيان، رأسهن هند بنت عتبةعىل ،عرشة امرأة
 ناهيك عن ،وم بدر وحدهامخسة وعرشين ألف دينار من أرباح التجارة التي نجت ي

                                                           
 .32، وذخائر العقبى ص 1/256، وتاريخ دمشق ترمجة اإلمام عيل 87، وتيسري املطالب ص 232املصابيح  )1(
 ْتَيدِ يف صالة السفر وزْتَّرِقُأَفرضت الصالة  ركعتني ركعتني يف احلرض والسفر، ف:  عائشة أهنا قالتعن) 2(

إن الـصالة فرضـت يف : مطعمبن من الصحابة كعمر، وابن عباس، وجبري وقال غريها  ، صالة احلرضيف
 خرج عنه فقد ؛فرضت الصالة ليس عىل ظاهره:  وقوهلا:وقال القرطبي ،ًاحلرض أربعا ويف السفر ركعتني

أحكـام .  كله يـضعف املـتنوهذااملغرب والصبح، فإن املغرب ما زيد فيها وال نقص، وكذلك الصبح، 
 رقـم 1/478، ومـسلم 1040 رقم 1/369البخاري  يف حديث عائشةو، 3/5/226القرآن للقرطبي 

، ومعـاين اآلثـار 1198 رقـم 2/5، وأبـو داود 413رقـم 1/123املوطـأ و، 6/446، وابن حبان 685
 رقـم 2/40، وأبو داود 687 رقم 1/478 مسلم  يف حديث ابن عباس، و1/206، والتجريد 1/415

 .1/206، والتجريد 1442، 1441 رقم 3/118والنسائي ، 2832
، والتمهيد البـن 3/311، والبداية والنهاية 1/373، وعيون اآلثر 2/377، وابن كثري 2/411الطربي )3(

 .3/373عبدالرب 
 ،3/64 وابن هـشام ،2/499 والطربي ،4/11 والبداية والنهاية ،2/36 والطبقات ،2/103الكامل  )4(

 ،277 وهيكـل ،4/271 وسـبل اهلـدى ،1/112 وابن الوردي ،2/132د املرسلني  وسي،67وخليفة 
 برقم والبخاري ،3/158 والروض األنف ،2/660 واالكتفاء ،230 ومغلطاي ،3/201ودالئل النبوة 

 .188 وحممد رسول اهللا ،1485



 )188( 

نـسري يف العـرب :  أمجعـوا عـىل املـسري قـالوافلام، رصدوها للثأر لقتىل بدر؛ غريها
ُفنستنرصهم؛ فإن عبدة مناة غري متخلفني عنا، فهم أوصل العرب ألرحامنـا، ومـن  َ َ َ َ

؛ فأمجعوا عىل أن يبعثوا أربعة من قـريش يـسريون يف العـرب )1(اتبعنا من األحابيش
 إىل نرصهم؛ فبعثوا عمرو بن العاص، وهبرية بن وهـب، وابـن الزبعـرى، يدعوهنم

ٌمن عيل حممد يوم بدر، وحلفت أال : وأبا عزة اجلمحي، فأبى أبو عزة أن يسري، وقال َّ َ َ َّ َ
َأظاهر عليه عدوا أبدا، فألح عليه صفوان بن أمية فقبل بعد أن تعهد له باملال إن رجع،  َِ َ َ ََّ ًَّ

ِقتوبكفالة عياله إن  َل؛ فخرجوا فألبوا العربُ ْ ُ َّ ََ َ؛ فلام أمجعوا املسري وتألب من كان معهم َ َّ َ
 فلـام .ِنَعَّوا بـالظُجُرْخ~ا: ْاختلفت قريش يف إخراج الظعن معهم؛ فقال صفوان بن أمية

 مجـع ؛]1/200املغـازي للواقـدي [  العبـاس  عمه بكتاب بعثه÷وصل اخلرب إىل النبي 
كأين يف درع حصينة، ورأيت يف سيفي  ين رأيت يف منامي إ:وقالهم شاورأصحابه و

 يـا رسـول اهللا فـام :فقال الناس ؛اًشْبَ كٌفِدْرُ، ورأيت كأين مَُحبْذُا تً بقرُا، ورأيتًمْلَث
 البقـر فقـتىل يف وأمـا الثلم فمصيبة يف نفـيس، وأما الدرع فاملدينة، أما: ا؟ قالَهَتْلَّأو

 علــيهم أن وأشــار ؛ إن شــاء اهللاُلَقتــُي )2( الكــبش فكــبش الكتيبــةوأمــاأصــحايب، 
ٍّيبُ رأيه ابن أَزَّزَوع ،ا للخروجً كارهوكانيتحصنوا باملدينة،   يا رسول اهللا ْمِقَأ: قالو َ
 فواهللا ما خرجنا إىل عدو إال أصاب منا، وما دخل علينا إال أصبنا ؛باملدينة وال خترج

ِّرشِبـَ فإن أقـاموا فْمُهْعَدَ ف؛منه ْ حمـَ  يف وجـوههم، ُ الرجـالُمُهَلَاتَ، وإن دخلـوا قـٍِسبَ
 الكبـار مـن أهـل َيْأَ هـذا روكـان ، النساء والصبيان باحلجارة من فـوقهمُمُاهَمَور

َوأيـدا كانوا متحمـسني للخـروج، ًتيان ممن مل حيرضوا بدرِ الفلكن، املدينة َّ َ محََ  ْمُهَاسـَ
ا عـىل ًا شـديدًا، وأبـدوا حرصـنَُّبَيا رسول اهللا ال يرى عدونا أنا ج: ، وقالوا ُمحزة

                                                           
ون بن خزيمة، حتـالفوا ُبنو احلارث بن عبد مناة بن كنانة، وبنو املصطلق من خزاعة، وبنو اهل: األحابيش) 1(

 .األحبش بأسفل مكة: مجيعا فسموا األحابيش؛ ألهنم حتالفوا بواد يقال له
 .، وسعد، والزبري، وطلحة، وعاصم بن ثابتمحزة  منهم بيد عيل وشاركهٌ عددَِلتُأي حامل راية املرشكني، وقد ق)2(
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 اليـوم ُمَعـْطَيا رسول اهللا، والذي أنزل عليك الكتاب ال أ:  قال احلمزةحتىاخلروج 
ا ويـوم ً رمحه اهللا يوم اجلمعة صائموكان ،م بسيفي خارج املدينةُهَِدالَجُا حتى أًطعام

  .ا فالقاهم وهو صائمًالسبت صائم
: حيسم األمر÷النبي  

لناس العرص، وقد احتشدوا ولبسوا السالح، فدخل بيته ولـبس  با÷صىل النبي 
 سعد بن فجاء ينتظرون خروجه، ِهَِربنِْون ما بني حجرته ومُّآلة حربه، والناس مصطف

 ُوالـوحي-قد استكرهتم رسول اهللا عىل اخلـروج :  فقاال‘سيد بن حضري ُمعاذ وأ
 وملـا ،ا عـىل مـا صـنعواًموا مجيعوا األمر إليه وافعلوا ما أمركم، وندُّدُرَ ف-ينزل عليه

 ؛ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بـدالك:  حربه قالواَا آلةً البس÷خرج رسول اهللا 
 أن يـضعها حتـى )1(ُهَتـَْم وما كان لنبي إذا لبس أل؛قد دعوتكم إىل هذا فأبيتم: فقال

،  يف ألـف مقاتـلفخـرج؛ حيكم اهللا بينه وبني أعدائه، وحثهم عـىل اجلهـاد والـصرب
 ثالثـة وعقـد عىل املدينة ابن أم مكتوم ليصيل بالنـاس، واستخلف،  تسعامئة:وقيل
 األوس إىل أسـيد بـن ولـواء، )2( املهاجرين لعيل بـن أيب طالـبلواء فأعطى: ألوية

ِ اخلزرج إىل احلبـاب بـن املنـذر، ولواءحضري،  َ  أعطـاه إىل سـعد بـن عبـادة :وقيـلُ
ٍّيبُ عبداهللا ابن أفانخزلاألنصاري؛    نقتـل َمَالَعـ:  يف ثالثامئة من أهل النفاق، وقـالَ

 وكـان،  إال سبعامئة÷ يبق مع النبي فلم ؛ ترك رأيه÷ بأن الرسول وتعللأنفسنا؟ 
مـنهم : حينام استعرض جيشه أرجع غلامنا من املسلمني قـد استـصغرهم÷ النبي 

                                                           
ُالألمة) 1( َ ِ السالح، وألمة احلرب:وقيل الدرع، :ْ ُ َ ْ   .4/220غريب احلديث .  ترتك اهلمزة ختفيفاوقدأداته، : َ
ْمـن حيمـل لـواء املـرشكني}: سـأل÷ إن رسـول اهللا : قال الواقدي.  مصعب بن عمري:وقيل )2( َz؟ قيـل :

خذ اللواء، فأخذه }: ها أنا ذا، قال: ؟ قالzنحن أحق بالوفاء منهم، أين مصعب بن عمري}: عبدالدار، قال
أخذه من عيل، فدفعه إىل مـصعب بـن عمـري؛ : قال البالذري. ÷اهللا مصعب، فتقدم به بني يدي رسول 

 .4/440، ورشح النهج 1/374، وأنساب األرشاف 1/221الواقدي : ينظر. ألنه من بني عبدالدار
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ُ، وأسـيد بـن عبداهللا بن عمر، وأسامة بن زيد، وزيد بن ثابت من بني مالك بن النجار ْْ ُ َ ُ
ٍظهري األنصاري اخلزرجي،  ْ َ َّوردُ  سمرة بن جندب، ورافع بن خديج إىل اجليش بعدما َ

 عبـداهللا بـن حاولأمرهام باالنرصاف وهام ابنا مخس عرشة سنة؛ ألهنام جييدان الرمي، 
ٍّيبُ ابن أَِينْثُا أن يًثَبَحرام والد جابر ع  #$!©%zΝn=÷èu‹Ï9uρ t⎦⎪Ï﴿:  فنزل قول اهللا تعاىل؛ عن تراجعهَ

(#θà)sù$tΡ 4 Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝçλm; (#öθs9$yès? (#θè=ÏG≈s% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Íρr& (#θãèsù÷Š$# ( (#θä9$s% öθs9 ãΝn=÷ètΡ Zω$tFÏ% öΝä3≈oΨ÷èt7̈?̂ω 3 
öΝèδ Ìøà6ù=Ï9 >‹Í≥tΒöθtƒ Ü>tø%r& öΝåκ÷]ÏΒ Ç⎯≈yϑƒM∼Ï9 ﴾]َوقال األنصار يـوم أحـد ،]167:آل عمران: 
 شـعار وكـان، ال حاجة لنـا فـيهم:  بحلفائنا من هيود؟ فقالُسول اهللا، أال نستعنييا ر

ٌأحد أحد}: املسلمني يومئذ ٌَ ََ َzْأمت أمت}: ، وقيل ِْ َِ َz)1( ،املـرشكون عـىل املدينـة وأطبق 
 أصـحابه َانَعْجُ ش÷من ناحية أحد، وأكلت إبلهم األخرض واليابس، والحظ النبي 

: فحول، متشوقني للخروج، وإن هـي إال إحـدى احلـسنينيرون يف سالحهم كالِطَْخي
  .‘ قال مالك بن سنان والد أيب سعيد اخلدري  كام،ُ أو الشهادةُر،َفَّالظ

:يتبرباعة فائقة؛ وكانت كاآل يرسم خطة املعركة÷ الرسول 

 وهو مانع طبيعي يكفي حلراسـته بـضعة رجـال ه، وراءٍ أحدَ جبل÷ َلَعَج -1
  .لني املتسلَنْوُّبُذَي

 وجعلهم عىل هضبة تـسمى ،ٍريَبُ عليهم عبداهللا بن جَرَّمَا، وأً انتدب مخسني رامي-2
ُعينَني، يف ساحة أحد تعرف اليوم بجبل الرماة، َ ْْ ُ ُْ ٍ ُ ِ  إن رأيتمونا ظهرنا :واُحَْربَال ت«:  وقالَ

؛ هكـذا ]3817البخاري رقم [»اَنْونُْيِعُعليهم فال تربحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فال ت
 ُةَتَاغَبُمـْالـَ اخليل من أخطر املهـام، وِةَوْدَ يدرك أن حامية الظهر من عوهوشدد عليهم 

  . ى؛ فكان موقع الرماة بمثابة صامم األمانَفْشُمن اخللف طعنة قاتلة ال ت
ِاحلباب بن املنذر إىل قريش رسا ل÷  بعث رسول اهللا -3 ؛ فدخل فـيهم ْمُهَرُزْحَيًِّ

                                                           
 .2/262، واملغازي للواقدي 3/72سرية ابن هشام ) 1(
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إذا رجعت فال ختربين بني أحد من املـسلمني }:  مجيع ما يريد وقال لهوحزر ونظر إىل
ًإال أن ترى يف القوم قلة َّ ِzًرأيـت عـددا حـزرهتم : ً؛ فرجع إليه فأخربه خاليا وقال لـه

ًثالثة آالف يزيدون قليال أو ينقصون قليال، واخليل مـائتي فـرس، ورأيـت دروعـا 
ُيت ظعنًاهل رأ}: ÷ظاهرة حزرهتا سبعامئة درع، قال  ُzنعـم، رأيـت النـساء : ؟ قال

ْأردن أن}: ÷معهن الدفوف؛ فقـال رسـول اهللا  ََ َْ ُ حيرضـن القـوم، ويـذكرهنَ َ ْ َ ِِّّ َ ُ َ ْ ْم قـتىل َُ
ًهكذا جاءين خربهم، ال تذكر من شأهنم حرفـا، حـسبنا اهللا ونعـم }: ، وقال لهzٍبدر

ُالوكيل، اللهم بك أجول، وبك أصول ُْ ُ ْ َُ َz] 2/208الواقدي[.  
َأحكم تعبئة -4 َ ْ  بـام هلـم مـن األجـر، ْمُهَرَّكَالقتال، وذعىل  ْمُهَضَّرَحَ أصحابه، وَ

 وضـع األبطـال وقـدنفجـار، اء؛ حتى أضحوا كالقنابل وشيكة االوبمنازل الشهد
 ، وعـيل،احلمـزة:  وهي عادة لألبطـال الكبـار مثـل؛َنيِمِلْعُعالمات عىل رؤسهم م

 صـنعها أن ÷ التعبئة التي أتقـن النبـي ظاهرومن م،  وأيب دجانة ونحوهم،والزبري
وكـان  أنـا،:  فقـال أبـو دجانـة ؟ يأخـذه بحقـهْنَمـ: ا وهزه بيده وقالًأخذ سيف
 ٌةَيْشِمـَإن هـذه ل«: ÷ً فأخذ السيف ومشى خمتـاال بـني الـصفوف، فقـال ؛اًشجاع

  .)1(»ا اهللا إال يف مثل هذا املوطنَهُضِغْبُي

 :بداية املعركة
 فـصاح - يرشقون خيل املـرشكني بالنَّبـلُوالرماة -م من بعض  القوم بعضهدنا 

 فكـرب لـه عـيل فقتلـه، وهـو كـبش الكتيبـة؛ فـربز ؟ من يبارز:طلحة بن أيب طلحة
الرسول وكرب املسلمون، وهجموا عىل كتائب املرشكني يـرضبوهنم حتـى تفككـت 

  : محل اللواء عثامن بن أيب طلحة وهو يرجتزثم ،صفوفهم
َإن عــــىل أ َ َ َّ ِهــــل اللــــواءِ ِّ ِ ًّ حقــــْ ْأن ختـــــ  اَ ُ الـــــصعدةَبَضُ َ ْ ْ أوَّ َّ تنـــــدقاَ َ ْ َ 

                                                           
، وسـرية ابـن 2/5يون األثـر ، وع2/64، وتاريخ الطربي 2/337، والبداية والنهاية 3/71ابن هشام  )1(

 .6058 رقم 7/104، واملعجم الكبري للطرباين 3/19كثري 
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 محله أبو سعد بن أيب طلحـة فرمـاه ثم،  عليه احلمزةوأجهز عيل بالسيف فشدخه
 محلـه ثـم قتله عـيل بـن أيب طالـب، :وقيل، )1(جرته فقتلهنَْسعد بن أيب وقاص يف ح

 محله احلـارث بـن ثم، )2(ابت فقتله بن طلحة بن أيب طلحة فرماه عاصم بن ثٌِعافَسُم
 بن طلحـة بـن أيب طلحـة فقتلـه ُسَالُ محله اجلثمطلحة ابن أيب طلحة فقتله الزبري، 

 محلـه ثـم محله أرطأة بن رشحبيل فقتله عـيل بـن أيب طالـب، ثمطلحة بن عبيداهللا، 
 سعد، :يلوق فقتله عيل، ْمُهُمَالُ غٌابَؤُ محله صثم ،ِلتُقَ بن رشيح ف]قاسط: وقيل[قارظ
، وبعد أن قتـل أصـحاب األلويـة انـدفع املـسلمون كحمـم الربكـان ُانَمْزُق: وقيل

وا َّفزلزلوا أركان املرشكني الذين مل يـستطيعوا الثبـات أمـام طـالب الـشهادة، وولـ
  :األدبار، ومل ينفع رضب الدفوف والتحريض الذي كانت تتغنى به هند وزميالهتا

ــَا بًبــَْرض ــَي عِن ــــَْرض* ْارَّ الــدِدْب ــــِا بًب ــــِّلُك ـــَْرض* ْارَّ بت َا محـــًب َاة األُ ـــْدَ  ْارَب

  : َّنُهُوال نشيد
ـــــــــــــِبْقُ تِْنإ ـــــــــــــُوا نُل ـــــــــــــَنَو * ِْقانَع  ْقِارَمـــــــــــــَّ النُشِرْف

ــــــــــــْوَأ ــــــــــــُوا نُِربْدُ ت ـــــــــ * ْقِارَف ـــــــــَاقَرِف ـــــــــَ وِْريَ غ  ْقِام

ْوولت َّ   .اَهِْرسَ أْنِ ال يوجد مانع مًةَلِوْلَوُ مٌ هندَ
  املعركةَْريَ سُِّريَغُ ي÷  لوصية رسول اهللاِاةَمُّلر اُانَيْصِع

 فتسابقوا ؛ املسلمون بالنرص، واستهوهتم الغنائم املتناثرة يف ساحة املعركةفرح
َجلمعها، ورس ْوختلوا، )3(َةَيمِنَ الغَةَيمِنَالغ: وقالوا العدوى إىل الرماة، ِتَ ََّ َ  عن موقعهم َ

                                                           
ٍعن سعد: روى الكيش يف تفسريه: 3/163قال السهييل يف الروض األنف  )1( ْ ُلـما كف عنه عيل طعنتـه يف : َ َ ُُ ْ َْ ٌّ ِ َ َ َّ َ َّ َ

َّحنجرته؛ فدلع لسانه إيل كام يصنع الكلب، ثم مات َ ِ . 
 .124السرية للرشيف . النارص األطروش أن الذي قتل مسافع بن طلحة هو اإلمام عيلروى اإلمام  )2(
، وصـحيح ابـن حبـان 5019 رقـم 8/86، والنـسائي 2662 رقـم 3/58، وأبو داود 3817البخاري  )3(
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 بتشديد  إىل تذكري أمريهم عبداهللا بن جبري ، ومل يلتفتوا÷وتناسوا وصية الرسول 
 احلارث بن أنس ينادي وكان،  فبقي يف عرشة؛ عىل عدم تركهم موقعهم÷رسول اهللا 

 بدأت وهنا يا قوم اذكروا عهد نبيكم، وأطيعوا أمريكم، فلم يلتفت إليه أحد،: فيهم
 من َّ فالتف؛اًماة شاغر الرَعِقْوَالفاجعة؛ إذ ملح خالد بن الوليد قائد خيالة املرشكني م

 فاختلط احلابل بالنابل، ئهم؛ وباغت املسلمني من ورا،وراء اجلبل فسحق بقية الرماة
، ويف ذلك نزل قوله  عدد قليل÷ مع النبي َتَبَ املسلمون ال يلوون عىل يشء، وثَّرَوف

 ô‰s)s9uρ ãΝà6s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ôãuρ øŒÎ) ΝßγtΡθ¡ßss? ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ( #_̈Lym #sŒÎ) óΟçFù=Ï±sù﴿: تعاىل
öΝçFôãt“≈oΨs?uρ ’Îû ÌøΒF{$# ΜçGøŠ|Átãuρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Νä31u‘r& $̈Β šχθ™6Åsè? 4 Νà6ΨÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ‘‰9$# 
Νà6ΨÏΒuρ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 4 §ΝèO öΝà6sùt|¹ öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÎ=tFö;uŠÏ9 ( ô‰s)s9uρ $xtã öΝà6Ψtã 3 ª!$#uρ ρèŒ 

@≅ôÒsù ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∈⊄∪ * øŒÎ) šχρß‰ÏèóÁè? Ÿωuρ šχ…âθù=s? #’n?tã 7‰ymr& Û^θß™§9$#uρ 
öΝà2θããô‰tƒ þ’Îû öΝä31t÷zé& öΝà6t7≈rOr'sù $Cϑxî 5dΟtóÎ/ ŸξøŠx6Ïj9 (#θçΡt“óss? 4’n?tã $tΒ öΝà6s?$sù Ÿωuρ !$tΒ 
öΝà6t7≈|¹r& 3 ª!$#uρ 7Î6yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇∈⊂∪ §ΝèO tΑt“Ρr& Νä3ø‹n=tæ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ ÉdΟtóø9$# ZπuΖtΒr& $U™$yèœΡ 4©y ǿótƒ 

ZπxÍ←!$sÛ öΝä3ΖÏiΒ ( ×πxÍ←!$sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J£ϑyδr& öΝåκß¦àΡr& šχθ‘ΖÝàtƒ «!$$Î/ uöxî Èd,ysø9$# £⎯sß Ïπ§‹Î=Îγ≈yfø9$# ( 
šχθä9θà)tƒ ≅yδ $oΨ©9 z⎯ÏΒ ÌøΒF{$# ⎯ÏΒ &™ó©x« 3 ö≅è% ¨βÎ) tøΒF{$# …ã&©#ä. ¬! 3 tβθàøƒä† þ’Îû ΝÍκÅ¦àΡr& $̈Β Ÿω 

tβρß‰ö6ãƒ šs9 ( tβθä9θà)tƒ öθs9 tβ%x. $oΨs9 z⎯ÏΒ ÌøΒF{$# Ö™ó©x« $̈Β $uΖù=ÏGè% $oΨßγ≈yδ 3 ≅è% öθ©9 ÷Λä⎢Ψä. ’Îû öΝä3Ï?θã‹ç/ 
y—uy9s9 t⎦⎪Ï%©!$# |=ÏGä. ãΝÎγøŠn=tæ ã≅÷Fs)ø9$# 4’n<Î) öΝÎγÏèÅ_$ŸÒtΒ ( u’Í?tFö;uŠÏ9uρ ª!$# $tΒ ’Îû öΝà2Í‘ρß‰ß¹ }ÈÅcsyϑã‹Ï9uρ 
$tΒ ’Îû öΝä3Î/θè=è% 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$# ∩⊇∈⊆∪ ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#öθ©9uθs? öΝä3ΖÏΒ tΠöθtƒ ‘s)tGø9$# Èβ$yèôϑpgø:$# 
$yϑ̄ΡÎ) ãΝßγ©9u”tIó™$# ß⎯≈sÜø‹¤±9$# ÇÙ÷èt7Î/ $tΒ (#θç7|¡x. ( ô‰s)s9uρ $xtã ª!$# öΝåκ÷]tã 3 ¨βÎ) ©!$# î‘θàxî ÒΟŠÎ=ym ∩⊇∈∈∪ 
$pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$%x. (#ρãxx. (#θä9$s%uρ öΝÎγÏΡ≡uθ÷z\} #sŒÎ) (#θç/uŸÑ ’Îû ÇÚö‘F{$# ÷ρr& 

(#θçΡ%x. “x“äî öθ©9 (#θçΡ%x. $tΡy‰ΨÏã $tΒ (#θè?$tΒ $tΒuρ (#θè=ÏFè% Ÿ≅yèôfuŠÏ9 ª!$# y7Ï9≡sŒ Zοuô£ym ’Îû öΝÍκÍ5θè=è% 3 ª!$#uρ 
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⎯Ç‘øtä† àM‹Ïÿä‡uρ 3 ª!$#uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×ÅÁt/ ∩⊇∈∉∪ ⎦È⌡s9uρ óΟçFù=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ÷ρr& óΟšFãΒ ×οtÏøóyϑs9 z⎯ÏiΒ 
«!$# îπyϑômu‘uρ ×öyz $£ϑÏiΒ šχθãèyϑøgs† ∩⊇∈∠∪ ⎦È⌡s9uρ öΝšF•Β ÷ρr& öΝçFù=ÏFè% ’n<Z} «!$# tβρç|³øtéB ∩⊇∈∇∪ $yϑÎ6sù 

7πyϑômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ÏΒ y7Ï9öθym ( ß#ôã$$sù öΝåκ÷]tã 
öÏøótGó™$#uρ öΝçλm; öΝèδö‘Íρ$x©uρ ’Îû Íö∆F{$# ( #sŒÎ*sù |MøΒz•tã ö≅©.uθtGsù ’n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦,Î#Ïj.uθtGßϑø9$# 

∩⊇∈®∪ βÎ) ãΝä.÷ÝÇΖtƒ ª!$# Ÿξsù |=Ï9$xî öΝä3s9 ( βÎ)uρ öΝä3ø9ä‹øƒs† ⎯yϑsù #sŒ “Ï%©!$# Νä.çÝÇΖtƒ .⎯ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ 3 
’n?tãuρ «!$# È≅©.uθtGuŠù=sù tβθãΨÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∉⊃∪﴾]160 -152:آل عمران[.  

:وبطوالت نادرةفداء وحب 

 أن تذهب أدراج ْنِ عىل الدعوة اإلسالمية م هو املحور الذي أبقى÷ ثبات النبي
الرياح، ودفع عن املدينة واملسلمني خطر االجتياح رغم مـا تعـرض لـه مـن خطـر 

  :ا من ذلكً شيئوسنسوق ،شديد
 الكفـار، وشـقت ُةنَِّسـَأإليه  فقد وصلت ؛ اهلجوم عىل رسول اهللا وتفاقم اخلطراشتد

 عبداهللا ُهَّجَبن أيب وقاص، وش ُ عتبةُهَتَفَ شَحَرَ، وجُهُتَيِعَابَ رْتَِرسُ فك؛ الطاهرُهَمَ فْمُهُوفُيُس
 فيهـا، ِرَفـْغِ املُ، فـانغرزت حلقـةُهَتـنَْجَ وََةيئِمَ قُبن شهاب الزهري يف جبهته، وجرح ابنا

 يف حفرة من احلفر التي عملها أبو عامر الفاسق والد حنظلـة غـسيل املالئكـة ÷ووقع 
 عيل بن أيب طالب كـرم اهللا فأخذ ؛ ركبتاهْتَشِحُجَلمون؛ فليقع فيها املسلمون وهم ال يع

 مالك بن سـنان فلحـس وبادر ،اً طلحة بن عبيداهللا حتى استوى قائمورفعهوجهه بيده، 
 أهـل البـصائر مـن أصـحابه َّ هذا املوقف الصعب ارتـصويفالدم من وجهه وازدرده، 

ْ جيَّوباعوا أرواحهم هللا، وتواصوا أال ؛ فبايعه يومئذ ثامنيـة ُفِرَْطوفيهم عني ت عىل النبي َزَهُ
 مـن عيل، والزبري، وطلحـة:  وهم- احلظ أنه مل يقتل منهم أحدومن حسن -عىل املوت
وعاصم ،   بن املنذر، واحلارث بن الصمةُابَُبأبو دجانة، واحل: ومن األنصار املهاجرين،

 ُلِّبـنَُي ويِمـْرَي فكـان ؛ للقتال بنفـسه÷ النبي وقد اضطر، بن ثابت، وسهل بن حنيفا
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ٍُّيب ألوتصدىللرماة،  أين حممد ال نجوت : ا بجوار ابن قميئةً الذي جاء صارخٍفَلَ بن خَ
ًّأبيـا  فـاعرتض ؛ قميئـةُ فقتله ابـن اهللاَِ رسولْيِقَإن نجا؟ فاستقبله مصعب ي َ رجـال مـن ُ
نا مـن رسـول ه، فلام دَا طريقْوُّلَدعوه وخ: ÷ فقال رسول اهللا ؛املدافعني عن رسول اهللا

 حربة من احلارث بن الصمة وانـتفض ÷يا كذاب أين تفر؟ فتناول رسول اهللا : اهللا قال
ا فطعنـه يف عنقـه ًَّيبُ تطاير عنه أصحابه تطاير الذباب من ظهر البعري، ثم استقبل أًةَاضَِفْتان

قتلنـي حممـد، فقـال : ا عىل إثرها عـن فرسـه، وجعـل خيـور كـالثورًطعنة تدحرج مرار
َّ أحـدنا مـا رضِْنيَعـِ إنام هو خدش، ولو كان هذا الـذي بـك ب؛ذهب فؤادك: هأصحاب ، ُهَ
 إنه قد ؛ملاتوا أمجعون) 1(ِازَجَال والالت والعزى لو كان هذا الذي يب بأهل ذي امل: فيقول

َّيلَ عَقََصأنا أقتلك، فواهللا لو ب: كان قال يل بمكة  قرب مكة َفَِِرس فامت عدو اهللا ب! لقتلنيَ
  !.يا كذاب وهو معتقد صدقه هبذه الصورة:  قولهومن العجب .)2(عائدونوهم 

 يف موقف حرج، واإلسالم يتعرض للخطـر؛ فلـم يبـق يف ÷ يرون النبي األبطال
ولية عىل هؤالء ضخمة وثقيلـة ؤ املسفكانت؛ ساحة القتال من املسلمني إال نفر قليل

 سـعد بـن أيب فـشكل ؛ِّرَ والفـِّرَ األدوار بينهم متنـاوبني عـىل الكـفتقاسموا ؛كاجلبال
 ؛ا عىل الرسـول وكـانوا رمـاةًّيََِرشا بً درع# وأبو طلحة ، وطلحة بن عبيداهللا،وقاص

 هوى سهم سعد عـىل حنجـرة وقدفكانوا يطلقون سهامهم يف احلدقة وفوق القلب، 
ُّوالنَّبـيواحد من محلة األلوية فدلع لسانه كالكلـب؛  ارم سـعد فـداك أيب :  يقـول لـهِ

ا قوي الصوت يزأر كاألسد ً بني يدي أيب طلحة وكان راميُلَثنُْ السهام توكانت ،أميو
 ÷ًصوت أيب طلحة يف اجليش خري من أربعني رجال، وكان النبي : ÷ الرسول فقال

يا نبي اهللا بـأيب أنـت وأمـي ال : ينظر إىل موقع سهامه التي ال ختطئ، وأبو طلحة يقول
                                                           

 .1185معجم ما استعجم .  ا من أسواق العرب، عن يمني املوقف بعرفةًكان ذو املجاز سوق)1(
، والبيهقي 2/334، ومغلطاي 2/327، واحلاكم 4/26، والبداية والنهاية 5/355مصنف عبدالرزاق ) 2(

  .2/24، وعيون األثر 2/46، والطبقات 259-3/258يف الدالئل 
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 مخـسة وشاركهم ]2/361الستيعاب ا[،نحري دون نحركتنظر لئال تصاب بسهام القوم، 
َولفظ، لنبيهمفتية من األنصار سقطوا فداء  َ ومـن ،  أحدهم أنفاسه عىل فخذ الرسـولَ

ا بجوار النبي ينضح عنه بالنبـل، ويـرضب ً أيضوكان الرماة سهل بن حنيف، مشاهري
بن ثابت من األبطـال  وعاصم وهام ،أبو دجانة َةَشَرَ بن خُاكَمِبالسيف ال يشبهه إال س

 بنـت ُةَبْيَسُ نـأما أم عـامرة، وا يف لوحة الرشف واملجد التي فاز هبا األنصارُدِّلُالذين خ
لـئن اقـرتب منـك مـرشك : كعب فكانت قابضة عىل خنجرها معتجرة تقـول للنبـي

 مواقـف وهنـاك ، نسيبة اليوم خري من مقـام فـالن وفـالنُامَقَمَل:  بطنه، فقالُتْجََعب
  : عىل جبهة الزمان ألبطال عظام البد لنا من ذكر أبرزهم بصورة خاصةْتَمِسُر

1I£]<g×Ş¹]‚fÂ<àe<ìˆÛäÖç‰…<‚‰_æ<]<‚‰_<V< <

من األبطال الذين ال يقف أمامهم أحد، يقاتل رضوان اهللا عليه وسالمه  محزة نكا
ُ ال يرى إال أمامه، وظل هياجلمل اهلائجك   كان يف صفوفوقد ، الناس بسيفهُّدَ

ٌّيشْحَو:  حبيش جلبري بن مطعم يقال لهٌاملرشكني عبد ، يرمي باحلربة ال خيطئ، فقال له ِ
قتله احلمزة يوم الذي -إن أنت قتلت محزة عم حممد بعمي طعيمة بن عدي : جبري
ُوحرضته،  فأنت حر-بدر َْ َ  األورق كالفحلا فرتصد حلمزة؛ فبينام هو يقاتل ً هند أيضَّ

 فسقط أبو الشهداء وسيدهم، ؛ العبد حربته فلم ختطئ بطنهال يرده يشء أطلق عليه
ْوالكت بطنه، فبقرت ِعُبَّ زوج أيب سفيان كالضٌ هندوبادرت  أنفه وجدعت كبده، َ
ْومثلتوأذنيه،  َ َّ ا جعلت أشالء محزة ً هندإن ؛ بآكلة األكبادْتَيِّمُ سوقد به أقبح متثيل، َ

 ُ سيدُيسَلُ احلَّرَمو  ، يف أذنيهاِْنيَطْرُق يف عضدها، وِْنيَتَكْسِقالدة يف عنقها، وم
 فقال ؛ُقَقُ عْقُذ:  الرمح، ويقولِّجُِز محزة بَقْدِاألحابيش وأبو سفيان يرضب ش

ْيا بني كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون حل: احلليس وحيك :  فقال؛اًمَ
َّيلَاكتمها ع  ُهُبْلَوق - عمه احلمزة وقالُرَظنَْ وهاله م÷ النبي وقف،  فإهنا كانت زلةَ
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ا وحرسة لفقدان عمه احلبيب، وما نال جسده الرشيف من التشويه ًمـَلَ أُعَّطَقَتَي
َِّيل إَظَيْغَ أُّطَا قًفِقْوَ مُتْفَقَا وَم: -والتمزيق  بمثلك أبدا، ولئن َابَصُ من هذا، ولن أَ

 نزل عىل هذا القلب الكبري يم الكر القرآنلكن ،)1( بسبعني منهمَّنَلِّثَُمأظهرين اهللا أل
 βÎ)uρ óΟçGö6s%%tæ (#θç7Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ÷ ﴿:املحزون الذي يسع الدنيا بكل مهومها فقال اهللا له

ΟçFö6Ï%θãã ⎯ÏµÎ/ ( ⎦È⌡s9uρ ÷Λän÷y9|¹ uθßγs9 ×öyz š⎥⎪ÎÉ9≈¢Á=Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ ÷É9ô¹$#uρ $tΒuρ x8çö9|¹ ωÎ) «!$$Î/ 4 Ÿωuρ 
÷βt“øtrB óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ Ûs? ’Îû 9,øŠ|Ê $£ϑÏiΒ šχρãà6ôϑtƒ ∩⊇⊄∠∪ ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)̈?$# 

t⎦⎪Ï%©!$#̈ρ Νèδ šχθãΖÅ¡øt’Χ﴾]بل سأصرب:  ومل يمثل بأحد، وقالفعفى ؛]127-126: النحل ،
َّولـما رأى  َ الشديدُهَنْزُ فعل بعمه ما فعل، وحْنَ رسول اهللا عىل مَظْيَ املسلمون غَ

َّ رشَّنُمِقَا لئن ظفروا لينتً أقسموا مجيع-عليه   . وصرب عفى÷ لوال أن النبي ، انتقامَ
2I<<<ÛÂ<àe<gÃ’ÚV<َرصع ِ سـفري اإلسـالم : ا، فـيهمًمزة سبعون شـهيداحل بجوار ُ

 وقـدى بمكة، فباع هللا نفسه وشـبابه ًتَ فَرَطْعَأَ وََرضْنَاألول مصعب بن عمري، الذي كان أ
ا وما ً مصعبُأما واهللا لقد رأيت: ى له وقالَثَرَ اللون فَ املسجد شاحبًا داخالًرآه النبي يوم

ُبحثوا  ؛]5/176أسد الغابة [ فصنع به إيامنه ما ترون؛بمكة أنرض منه َ  له عن كفن فلـم جيـدوا َ
ْإن :إال شملته  ؛ وضـعوها عـىل رجليـه بـدا رأسـهوإنا هبا رأسه ظهرت رجـاله، ْوَّطَ غِ

  . ]3821البخاري[@ و >  رجليه بالشجريكفنوا وأن ،أسه أن يغطوا ر÷فأمرهم النبي
3I<<<<†Ú^Â<êe_<àe<í×¿ßu<E<íÓñø¹]<ØéŠÆVDحبيبته ليلة عرسـها، َعَّدَ الذي و 

ومل هينأ بعناقها وجامهلا، ومل جيد فرصة ليغتسل من اجلنابة؛ ألن هـاتف اجلهـاد أهلـاه 
ً مـستعجال عنـاق ًا وشامالعن ذلك فألقى بنفسه يف ساحة الوغى يرضب بسيفه يمينً

 رفع هذا الشاب املغوار سيفه ليشدخ أبا سفيان، فعاجله شداد بن وقداحلور العني، 
 املفارقات أن والـد حنظلـة ومن ،حنظلة بحنظلة:  أبو سفيانفقال ؛األسود فرصعه

                                                           
 .ألمثلن بثالثني: 1/290 ويف الواقدي ،239أسباب النزول )1(
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 وقـدم مـع ، فـذهب إىل مكـة؛ البقاء يف املدينةِِقطُ مل ي-من أخبث املعادين لإلسالم
، َلْقـَرِ هـرب إىل هُةَّكَ مْتَِحتُ فوملا ليقع فيها املسلمون، ٍدُحُفر يف أ وحفر احل،قريش

 حلنظلة فقد غسلته املالئكة فوق أطبـاق ًوإكراما !فسبحان من خيرج احلي من امليت
: هـوه ببطـل مبـارك ُ امرأتـِتَقِلَ عوقد إنه غسيل املالئكة، ؛اجلنة، ومناشف احلرير

ِرة ضد يزيد بن معاوية يف وقعة احلرة الشهرية، الذي قاد الثوعبداهللا بن حنظلة َّ َ.  
4I<<<vq<àe<]‚fÂ<<Vكان سـأل اهللا أن يلقـى رجـال شـديدقد ً  ليقتلـه ُهُسـَْأا بً

؟ َكُنـُذُأَ وُكُفـْنَ أْتَعِدُ وجَتِْلتُيا عبدي فيم ق:  فإذا لقي اهللا وقال؛وجيدع أنفه وأذنه
 ،َلِتـُبـل اهللا منـه سـؤاله، وق تقوقد ،صدقت:  فيقول اهللا؛فيك ويف رسولك: فأقول
  .ا هلامً ودفن مع خاله احلمزة يف قرب واحد فهنيئ،َدعُوج

5I<<íÞ^q<çe_<V<َفِرُ عـوقدا هبا، ًمِلْعُ محراء مًةَامَمِ عَِسبَ الفارس األنصاري لهذا 
 بحقـه، فـسالت ÷ الذي أخذ السيف من رسول اهللا وهوحني يلبسها أنه سيقاتل، 

حني عـىل رسـول اهللا نَْ كان هذا البطل تارة يوقدهللا دماء غزيرة،  من أعداء اُاهَبُعىل ظ
ٍّيلَ يرد عنه السهام بظهره، وتارة يقف بجوار ع÷   أبـىل وقـد يف حومة امليـدان، ِ
  .ن اهللا عليها رضو يف يوم الياممةظفر بالشهادة، وا حسنًًبالء
6I<<<<<<gÖ^<êe_<àe<ê×Â<$V<اء بعـد أن  محـل اللـوفقـد عىل كاهله مهام كثرية؛ كان

 ًاستشهد مصعب ؛ فوجد نفسه مسئوال عن التصدي لكتائب املرشكني املتجهة صوب
ٍ، فاصطدم بكتيبة فيها عكرمة بن أيب جهل فبدد شملها؛÷الرسول  َ ِ َ  : ابن إسحاققال ِ

 حتت راية األنصار، وطلب من عيل بـن ÷ملا اشتد القتال يوم أحد جلس رسول اهللا 
َأيب طالب أن يقدم الر ِّ َ ٌّاية؛ فتقدم عيل فقالُ ِ َ ِأنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أيب طلحة : َ َ ُ
ِهل لك يا أبا القصم يف الرباز من حاجة؟ قـال: صاحب لواء املرشكني ِ َ نعـم؛ فـربزا : ُ

ْبني الصفني فاختلفا رضبتني فرضبه عيل فرصعه، ثم انرصف عنه ومل جيهز عليه فقـال  ُ َِ ْ ٌّ ِ



 )199( 

 إنـه اسـتقبلني بعورتـه فعطفتنـي عنـه الـرحم،: ه؟ قالأفال أجهزت علي: له أصحابه
 وكان الذي :]2/107[وقال ابن األثري، ]3/77ابن هـشام [وعرفت أن اهللا عزوجل قد قتله 

ٌّيلَقتل أصحاب اللواء ع  فلام قتلهم أبرص النبي جامعـة مـن املـرشكني، -قاله أبو رافع-ِ
ٍّ لعيلفقال ِ ْامحل عليهم}: َِ ِ ْ َ َْ ِْzوفرقهم، وقتل فيهم، ثم أبرص جامعة أخرى  فحمل عليهم،؛ 
ِامح}:  لهفقال ُإنه }: ÷ رسول اهللا فقال فحمل عليهم، وفرقهم، وقتل فيهم؛ ؛zْمِهْيَلَ عْلْ َّ ِ

ُمنِّي وأنا منْه َِ َِ َzَوأنا منْكمـا}: ؛ فقال جربيل ُ ِ َ َ َz .أن رسـول اهللا : ]4/453[ رشح الـنهج ويف
ثرت عليه كتائب املرشكني، وقـصدته كتيبـة  ك- ملا فر معظم أصحابه عنه يوم أحد÷

وهم خالد بـن : من بنى كنانة، ثم من بنى عبد مناة بن كنانة، فيها بنو سفيان بن عويف
سفيان، وأبو الشعثاء بن سفيان، وأبو احلمراء بن سفيان، وغـراب بـن سـفيان، فقـال 

ُّيا عيل}: ÷رسول اهللا  ِ َ ِ، اكفنَ ِ َ هذه الكتيبةيْ َ ِ ِ َِ َzها وإهنا لتقارب مخسني فارسا،  فحمل علي؛
 راجل، فام زال يرضهبا بالسيف حتى تتفرق عنه ثم جتتمع عليه، هكذا مـرارا $وهو 
 ؛ بنى سفيان بن عويف األربعة، وتامم العرشة منهـا ممـن ال يعـرف باسـامئهمَلَتَحتى ق
َيا حممد، إن هذه للمواساة، لق}: ÷ لرسول اهللا $ جربيل فقال ََّ ْ َُ َُ ُ ََّ َِ ِ َ ِ َ ْد عجبت املالئكة من ُ َِ ِ ُِ َ َ َ ِ َ ْ

َمواساة هذا الفتى َ َ َ ِ َ َُz ُهنِْا مَنَأَ وينِِّ مَوُهَ وُهُعنَْمَا يَمَو}: ÷ رسول اهللا فقال؛zفقال جربيل ؟ 
، ُهُصْخـَى شَرُ يَ، الِاءَمَّ السِلَبِ قْنِ مٌتْوَ صَ ذلك اليومَعِمُ وس:قال، zاَمُكنِْا مَنَأَو}: $

ٌّيلَ عـَِّالى إَتَ فَالَ، وِارَقَو الفُ ذَِّال إَفْيَ سَال}: ينادى مرارا  عنـه ؟ ÷ اهللا ُ رسـولَلِئُسَفـ؛ ِ
ٌّوعـيل يـدافع يف اخلـط  ÷زالت الكتائب تزحف نحو النبي  وما، zُيلِْربِا جَذَه}: فقال

ال يسدها غريه؛  ÷ًاألمامي قريبا منه؛ ألنه كرم اهللا وجهه لو ابتعد لفتح ثغرة إىل النبي 
امحل عليهم، وكأنه مدفع عمـالق يف يـد : بي كلام رأى كتيبة مندفعة قال لعيلفجعل الن

الرسول ترتك قذائفـه خـسائر فادحـة؛ فمعظـم قـتاله قـادة األلويـة، وكبـاش القـوم 
ِكعمرو بن عبداهللا اجلمحي، وشيبة بن مالـك أحـد بنـي عـامر بـن لـؤي، : وفرساهنم َ ُ
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بن أيب حذيفة بن املغـرية، وغـريهم وطلحة بن أيب طلحة، وأرطأة بن رشحبيل، وأمية 
َ وملا قتل عيل أصحاب األلوية قال جربيل:قال الطربييتجاوزون العرشة،  ٌّ ِ َ َ َ يا رسـول : َ

ُاهللا إن هذه للمواساة،  َ َُ ْ : وأنـا مـنكام، قـال: إنه مني وأنا منـه؛ فقـال جربيـل: ÷ فقالَ
َال سيف إال ذو الفقار وال «: ًفسمعوا صوتا يقول َّ ََ ِْ َ َ ُ ِ َ ٌّفتى إال عيلَ ِ َ َّ ِ ً  رسـول اهللا والتجـأ، )1(»َ

مـاء  مـن ] جلـدْنِ مـٌسْرُتـوهي [ ُهَتَقَرَ عيل بن أيب طالب فمأل دوخرج ،عبِّ إىل فم الش÷
 فلـم يـرشب منـه، ُهَافـَعَا فًفوجد له رحي  ليرشب منه÷ اهللا َ فجاء به رسول)2(املهراس

 غضب اهللا عىل مـن أدمـى اشتد:  عىل رأسه وهو يقولَّبَوغسل عن وجهه الدم، وص
   . قومي فإهنم ال يعلمونِدْ اللهم اه:وبعد قليل قال ،ِهِّوجه نبي

 :مواقف طريفة
 حممـد َْرصَ نـَّنَيا معرش هيود، واهللا لقد علمـتم أ:  ملا كان يوم أحد قال خمرييق-1

َعليكم حل ، ُهَتـَّدُ لكـم فأخـذ سـيفه وعَتْبَ سَال:  قال، السبتُمْوَإن اليوم ي:  قالوا،قٌَّ
 فقاتل معه ÷ غدا إىل رسول اهللا ثم فاميل ملحمد يصنع فيه ما شاء، ُتْبِصُإن أ: وقال

َ خم":÷ فقال رسول اهللا ؛حتى قتل ُ هيُْريَ خُقْيِْريُ   .]3/94ابن هشام ["ٍدْوَ
 فـإذا مل ؟ قـطِّلَصُ عن رجـل دخـل اجلنـة مل يـِوينُثِّدَح:  كان أبو هريرة يقول-2

 بني عبداألشهل عمـرو بـن ثابـت بـن ُمِْريَصُأ: من هو؟ فيقول: يعرفه الناس سألوه
 بدا له يف اإلسالم فأسلم، ثـم ٍدُحُ أُمْوَ كان يفلام، كان يأبى اإلسالم عىل قومه، ٍشْقَو

 وأثقلتـه فلـم  الناس فقاتل حتى أثبتته اجلراحةِضْرُأخذ سيفه فعدا حتى دخل يف ع
                                                           

، وسـرية ابـن كثـري 3/106 وابـن هـشام  عن احلسن بن عرفة العبـدي،74، وذخائر العقبى 2/514الطربي ) 1(
 والكامل البـن  بتحقيقنا،50-45 واألمري الصنعاين يف الروضة الندية ،6/6، 4/54، والبداية والنهاية 4/707

 -234 رقـم 191، 190، ومناقـب ابـن املغـازيل 195، 194 رقـم 1/251وفرائد الـسمطني  ،2/107األثري 
 ،20/549وبحـار األنـوار ، 680 -679 رقم 442، والعمدة البن البطريق 280-277ة الطالب ، وكفاي236

 . عنهٍ وبعضها خال، إن كالم جربيل موجود ببعض نسخ ابن إسحاق:وقال ،4/453وابن أيب احلديد 
 . ماء بأحد، أو حجر ينقر وجيعل إىل جانب البئر ويودع فيه املاء:املهراس )2(
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مـسون قـتالهم يف املعركـة إذا هـم بـه  من بني عبداألشهل يلتٌ رجالامفبينيتحرك، 
 ؛ هلـذا احلـديثٌرِنكـمَ، ما جاء به؟ لقد تركنـاه وإنـه لُمِْريَصُْألَواهللا إن هذا ل: فقالوا

 يف ٌ أم رغبـة،كِ عـىل قومـٌبَدَحـَما جاء بك يا عمرو؟ أ: ماجاء به؟ فقالوا: ُوهُلَأْاسَف
أسـلمت، ثـم أخـذت بل رغبة يف اإلسالم، آمنت بـاهللا وبرسـوله و: اإلسالم؟ قال

 مل يلبـث أن ثـم ،سيفي فغدوت عىل رسول اهللا ثم قاتلت حتى أصابني مـا أصـابني
َ اجلِلْهَ أْنِ مُهَِّنإ«:  فقال÷مات يف أيدهيم، فذكروه لرسول اهللا    .»ِةنَّْ

، يشهدون ِودُُس، وكان له بنون أربعة كاألِجَرَ العَكان عمرو بن اجلموح شديد -3
إن اهللا :  كـان يـوم أحـد أرادوا حبـسه وقـالوا لـهفلـامهد، شا املـ÷مع رسول اهللا 

 يريـدون أن حيبـسوين عـن َّيِنـَ بَّإن:  فقـال÷ فأتى رسـول اهللا ؛عزوجل قد عذرك
: ÷ رسـول اهللا فقال ، هذه يف اجلنةِْيتَجَرَِع بَأَطَاخلروج معك، فواهللا إين ألرجو أن أ

ْ متَّالَ أْمُكْيَلَا عَم": ، وقال لبنيه"َكْيَلَ عَداَهِال جَ ف؛ اهللاَُكَرَذَ عْدَقَ فَتْنَا أَّمَأ"  َّلَعـَ ل؛ُوهُعـنََ
  .]3/95ابن هشام  [فاستشهد، فخرج معه "َةَادَهَّ الشُهَقُزْرَ يْنَ أاهللاَ

   :رجوع أيب سفيان بالناس

- املرؤ عن سبب رجوع املرشكني وعـدم مواصـلة استئـصال املـسلمنييتساءل
 وصالبة ، فيأيت اجلواب يف ثبات رسول اهللا-لمني؟والفرصة سانحة بعد هزيمة املس

 الفـارين سـيعودون، َّا، ثـم إنًاملدافعني؛ فإن ذلك رسالة درسـها أبـو سـفيان جيـد
 إن املـرشكني ثـم، ِاقَذَ املـُّرُ اجلـريح مـُ املسلمني غائر، وقتالُحْرُواملدينة قريبة، وج

  :ىَرَْعبِّ قال شاعرهم ابن الزكامأدركوا ثأرهم 
ـــ ـــْلَتَ قْدَق ـــَن ـــَفْصِّا الن ـــْنِ م ِاهتَادَ س ـــــَو  ْمِ ـــــَا مَنْلَدَع ـــــَلْي ـــــْاعَ فٍرْدَ ب  ْلَدَت

 )1(ٌالَجِ سَإن احلرب:  فرصخ بأعىل صوته؛ِِباقَوَ العَةَيْشَ خ؛اكتفى بالنرص الذي أحرزهف
                                                           

 . هلذا الفريق ومرة لذاكأي مداولة، مرة )1(
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: ُهْبـِجَأ: )1( لعمـر÷ رسـول اهللا فقال ؛َكنَْيِ دْرِهْظَ أي أ- ]صنم[ُلَبُ هُلْعفايوم بيوم، 
ِاهللاُ أعىل وأجل، ال سواء؛ قتالنا يف اجلنة، وقتالكم يف" ْ َ َُ ََ َ َْ َْ َ َُّ  أبـا ُ أجـاب عمـرفلـام، "ِار النََّ

انظـر مـا ":  لعمـر÷ رسـول اهللا فقـال،  ُ يا عمـرَّإيل َّمُلَه: سفيان قال له أبو سفيان
اللهـم ال، وإنـه : ل عمـرا؟ قاًا حممدنَْلَتَقَ أ،ُ يا عمر اهللاََكُدُشْنَأ:  فجاءه فقال له"؟ُهُنْأَش

 َمئـةَ ابـن قِلْوَقـِ ل؛ُّرَبـَ وأَةَئِمَ قِأنت أصدق عندي من ابن: ليسمع كالمك اآلن، قال
أي التمثيـل [ ٌلَثـُإنه قد كان يف قـتالكم م:  نادى أبو سفيانثم، اً حممدُإين قد قتلت: هلم

َ، وما هنُتْطِخَ وما سُيتِضَ واهللا ما ر]بالقتيـل  إن موعـدكم :نـادىثم ، ُتْرَمَ وما أُتْيَ
ا نَـنََْي بَوُهـ ،ْمَعـَن: ْلُقـ" : لرجل مـن أصـحابه÷ فقال رسول اهللا ؛ للعام القابلٌرَْدب
اخـرج يف آثـار :  عيل بن أيب طالـب فقـال÷بعث رسول اهللا ثم ، )2("ٌدِعْوَ مْمُكنََْيبَو

امتطوا اإلبـل  و)3(وا اخليلُبنََّ كانوا قد جفإن : وما يريدون،القوم فانظر ماذا يصنعون
 والـذي ؛ ركبوا اخليل وساقوا اإلبل فإهنم يريـدون املدينـةوإنفإهنم يريدون مكة، 

ُهنَزِاجَنـُ إليهم فيها ثم ألَّنَْريَِسا ألَوهُادَرَنفيس بيده لئن أ  يف ُفخرجـت: ٌّ عـيلقـال، ْمَّ
  .)4(مكةا اإلبل، وتوجهوا إىل ُوَطَتْوا اخليل، وامُبنََّجَ ف،آثارهم أنظر ماذا يصنعون
:حصاد املعركة 

 ، رجل ينظر يل ما فعل سعد بن الربيـعْنَم: ÷ الناس لقتالهم فقال رسول اهللا فرغ
أنـا، فنظـر فوجـده : ي األنـصارحممد بن مسلمةأيف األحياء هو أم يف األموات؟ فقال 

                                                           
َّ الرواة كافة أن عثامن فر ، واتفق يف عمر هل ثبت يوم أحد أو ال؟ اختلف )1(  رضار بن اخلطاب قرع رأسـه وأنَ

،  والكامـل 4/484رشح هنج البالغـة البـن أيب احلديـد . إهنا نعمة مشكورة يا آل اخلطاب: بالرمح، فقال
َانحازا إىل اجلبل وال سيام عندما أشيع، ولعل أبا بكر وعمر 2/110البن األثري  ِ َأن رسول اهللا قد قتل: ُ ِ ُ. 

، واملعجم الكبـري 18617 رقم 6/425، وأمحد 1/231، والثقات البن حبان 2/47الطبقات الكربى ) 2(
  .9735 رقم 5/363، ومصنف عبدالرزاق 10731 رقم 10/301للطرباين 

 . قادوها ومل يركبوها:جنبوا اخليل )3(
 .2/218، وعيون األثر 3/100 هشام ابن )4(
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أم أمرين أن أنظر أيف األحياء أنت  ÷ إن رسول اهللا :فقال له ،ٌقَمَا يف القتىل وبه رًجرحي
ْفأبلغ ؛أنا يف األموات :األموات؟ قال ِ ْ َ إن سعد بن :  عني السالم، وقل له÷ رسول اهللا َ
ْوأبلغا عن أمته، ًِّيبَ ما جزى نَْريَجزاك اهللا عنا خ: الربيع يقول لك ِ ْ َ  قومك عنـي الـسالم َ

 إىل نبـيكم َصِلـُإنه ال عذر لكم عند اهللا إن خ: إن سعد بن الربيع يقول لكم: وقل هلم
ه ُتـَْربْخَأَ ف÷ رسول اهللا ُتْئِجَ ثم مل أبرح حتى مات، ف:قال ،)1(ُفِرَْط ومنكم عني ت÷
ًّحيا َحََص نْدَقَ ل اهللاُُهَُمحْرَي«: ÷ فقال النبي ؛خربه  قـد وكـان،]2/433أسـد الغابـة [»اًتـِّيَمَ وَ

ن  عـ÷ ثم هنى رسـول اهللا ،احتمل ناس من املسلمني قتالهم إىل املدينة فدفنوهم هبا
ِ رصُثْيَ حْمُوهنُِفْاد«: ذلك وقال  ملـا ÷ عبـداهللا بـن ثعلبـة أن رسـول اهللا عـن ،»واُعُ

َّأنا شهيد عىل هؤالء أنه ما من جريح جيرح يف اهللاِ إال«: أرشف عىل قتىل أحد قال َِ ِ ُ َ ْ َُ َُ ُ ٍَ ِ ِ َّ ََ َِ َ َ ٌ ِ ُ ويبعثه َ َ ْ َ َُ
ُاهللاُ يوم القيامة يدمى جرحه ُ ُ َ َ ْ َْ َ َ َْ ِ ْاللون لو: ِ َْ ْن دم، والريح ريح مسك، انَُّ ٍ ْ ِِّ ُ ُ َِ ٍ َوا أكثـر هـُرُظـُ َ َ ْ  ِءَالُؤَ

ِمجعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه يف القرب ْ َ َ َْ َ ُِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ْ ًَ َ ُ ِْ ْ  االثنني والثالثة يف القـرب َوننُِفْدَ يوكانوا »)2(َ
: من املهـاجرين أربعة : وستنيً مخسة:وقيل ، عدد قتىل املسلمني سبعنيوكان ،الواحد

، والبقيـة  بن عثامن بن الرشيدُاسَّمَ وش، ومصعب بن عمري، وعبداهللا بن جحش،زةمح
 إىل املدينة ÷ انرصف ثم، ً عدد قتىل املرشكني اثنني وعرشين قتيالوكان، من األنصار

ْ محُهْتَيِقَلَف  نعـى ثمها عبداهللا فاسرتجعت واستغفرت له، ا إليها أخى بنت جحش فنعُةنََ
 نعـي هلـا زوجهـا مـصعب بـن عمـري ثـمرتجعت واستغفرت لـه، هلا خاهلا محزة فاس

 ْنِى مـَأَا رَمـِ؛ لٍانَكَِمبَا لَهنِْ مِةَأْرَمـْ الَجْوَ زَِّنإ: ÷ فقال رسول اهللا ؛ْتَلَوْلَوَفصاحت و
َاهلَخَا وَيهِخَ أَدنِْا عَِهتُّبَثَت نـي  مـن بٍارَِد ب÷ رسول اهللا َّومر ،)3(اَهِجْوَ زَىلَا عَهِاحَيِصَ و،اِ

: ، ثـم قـالُاهنَـْيَ فـذرفت ع؛ فسمع البكاء والنوائح عـىل قـتالهمٍرَفَعبداألشهل وظ
                                                           

 . ترضب بجفنها األعىل عىل األسفل:تطرف) 1(
  . 2002 رقم 4/178، والنسائي 23720 رقم 9/176أمحد ) 2(
  .3/93، وسرية ابن كثري 2/113الكامل  ) 3(
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 إىل دار ‘ وأسيد بن حـضري ، سعد بن معاذَعَجَ رفلام ،)1(» لهَيِاكََو بَ الَ محزةَّنِكَلَو«
 فيبكـني عـىل عـم رسـول اهللا َنْبَهْذَ ثم يَنْمَّزَحَتَبني عبداألشهل أمروا نساءهم أن ي

 بكاءهن عىل محزة خرج عليهن وهن عىل باب مسجده يبكـني ÷ سمع َّماَولـ، ÷
  .)2(َّنُكِسُفْنَِأ بَّنُتْيَ آسْدَقَ، ف اهللاَُّنُكَُمحْرَ يَنْعِجْار: قال -عليه
  :ٌ خالدٌّبُح
ها وأخوها وأبوهـا مـع ُينار وقد أصيب زوجِ بامرأة من بني د÷ رسول اهللا ومر

هـو بحمـد : ؟ قـالوا÷فام فعل رسول اهللا : قالتا هلا عوُ، فلام نٍدُحُِأ ب÷رسول اهللا 
 ُّلُكـ: قالـت هلا إليه حتى إذا رأتـه َريِشُأَ إليه، فَأروين حتى أنظر: قالتاهللا كام حتبني، 

 ُهَ ابنتـَ إىل أهلـه نـاول÷ انتهـى رسـول اهللا فلـام،  تريد صغرية!!ٌلَلَ جَكَدَْع بٍةَيبِصُم
  بنٌّ اليوم، وناوهلا عيلِْينَقَدَ يا بنية، فواهللا لقد صُهَمَاغسيل عن هذا د:  سيفه فقالَفاطمة

ا فاغسيل عنه دمه فواهللا لقد صـدقني اليـوم، فقـال ًوهذا أيض: أيب طالب سيفه فقال
ٍّيلَا بموقف عً مشيد÷رسول اهللا   لقد صدق َ القتالَ صدقتَتنُْلئن ك:  معهٍ ورجالِ
  :)3( ناول فاطمة السيف عيل حني فأنشد،جانةُ بن حنيف وأبو دُلْهَمعك س
ـــاط ـــسيفَمِأف ـــاك ال َ ه ِ ـــريَ ـــَ ذَ غ ــــــست ب  ِمْيِم ِفل ُ ْ َ ــــــْعِرَ ــــــَِل وال بٍدِدي  ِمْيِئ

ــَعَل ــد أْيِرْم ــَ لق ــدُتْرَذْع ــرص أمح ٍ يف ن ِ ْ ـــــيم  َ ـــــاد رح ـــــاة رب بالعب ِومرض ِ ِ َِ ٍّ َِ َ ْ ََ 

ٌّتغـسل جرحـه، وعـيل & فكانـت فاطمـة : ]2/48[ قال ابن سعد يف الطبقـات ِ َ
اء عليها باملجن يعني الرتس، فلام رأت فاطمـة أن املـاء ال يزيـد الـدم إال يسكب امل

ٍكثرة أخذت فاطمة قطعة حصري فأحرقته فألصقته عليه فاستمسك الدم ِ َ ََ ْ ِ.  
                                                           

، 12096 رقـم 11/391، والطرباين يف الكبري4984 رقم 2/287، وأمحد  1591 رقم 1/705وابن ماجة )1(
  .4/70، والبيهقي 12127 رقم 3/63، وابن أيب شيبة 6694 رقم 3/561صنف عبدالرزاق وم

 . التعزية واملعاونة:واملؤاساة ، عزيته وعاونته:آسيته  )2(
 .2/535والطربي . 3/24املستدرك  )3(
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 كـاد أن -غفر اهللا هلم- الرماة ُ املعصية هو الذي سبب النكبة، وعصيانُمْؤُش -1
ويمسح نرص بدر، وحلق بـالنبي مـن األمل مـا ال تقـوم بـه  الرسول، شيده ما َضِّوَقُي

ه احلمـزة، ومل ُّا من خـرية أصـحابه، عـىل رأسـهم عمـًاجلبال؛ إذ خرس سبعني شهيد
  . من اجلراحُهُسْفَ نُّ النبيِمَلْسَي

 عـن ÷ النبـي  املسلمون هم املؤهلون للدفاع عن عقيـدهتم؛ لـذلك امتنـع-2
 يف ÷ ُّ النبـيُمُهَِلبَما قـ -افقني اعتصموا باإلسالم أن املنولوال ،االستنصار باليهود
  .ْمَُهتَأْوَ سْتَّطَ اإلسالم يف العمل بالظاهر غَةَمَظَغزوة قط، لكن ع

َ األزمات تفرز الرجال، ومت-3  رصخ صـارخ أن فقـد ؛َ الراسـخةَ العقائـدُصِّحُ
اقيـة حـول النبـي ، وأمام هذه الفاجعة برز أنس بن النرض بني القلة البَِلتُا قد قًحممد

  ال يموت، اللهم إين أبـرأ إليـك مـن هـؤالءٌّلئن كان قد قتل فإن اهللا حي: قائال ÷
؛ هؤالء وأشـار إىل الفـارين، وغـاص بـسيفه حتـى قتـلوأشار إىل املرشكني،  ومن 

َفوجد ِ ُ َ فيه بضع وثامنون ما بني رضبة بـسيف، أو طعنـة بـرمح أو سـهم، ومثـل بـه َ َّ َ ٌ ْ ِ
  . )1(ته أخته إال بثيابهاملرشكون فام عرف

 لئال يركن املسلمون إىل ؛ فهي ابتالء ومتحيصً نافعةً ضارةٍدُحُ أُكانت مصيبة -4
 فـأراد اهللا سـبحانه أن يعيـشوا ؛ عزائمهمَُرتْفَتَ واملالئكة معهم؛ ف،همُأن النرص حليف

  :والعمل باألسباب دينهم،وا يف تعاليم ُطِّرَفُالرساء والرضاء، وأن ال ي
ــــــ َفي ٌوم َ ــــــْيَلَعْ ــــــَا وَن ــــــَ لٌمْوَي َآء وَسُ نــــــٌمْوَيــــــَو  اَن  ْرـَسُ نــــــٌمْوَيــــــُ

 َعاب، واسـتئنافِّ الصَ اإلرادة، ومواجهةَ التحمل، وصالبةَةَّوُ ق÷ ُِّيبا النَّنََمَّلَ ع-5
َ، ولكل طريق هنٌحْبُ االستسالم؛ فلكل ليل صَالسري، وعدم  بعـد ÷، وهو ما فعلـه ٌةَايِ

                                                           
  . فام عرفته إخته إال ببنانه:وفيه  2/32، وعيون األثر 1/300، وأسد الغابة 1/198االستيعاب ) 1(
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َلمني من كبوهتم، ولـملم عىل هدي القرآن جراحهم؛ إذ هنض باملسأحد َْ َ.  
 بـالء ومـصيبة ومتحـيص اختـرب اهللا بـه َمْوَ يٍدُحُ أُ كان يوم:َقال ابن إسحاق -6

 بالكفر يف ٍفْخَتْسُيامن بلسانه، وهو مِ اإلُرِهْظُ وامتحن به املنافقني ممن كان ي،املؤمنني
  .بالشهادة من أهل واليتها أكرم اهللا فيه من أراد كرامته ً ويوم،قلبه

ً صمود القلة القليلة يعد انتصارا بذاته؛ فهؤالء استطاعوا-7 ُّ َ وخالفا لتوقعـات -ُ
  .ًخطر املوت الذي كاد يكون حمققا÷  أن يردوا عن رسول اهللا -العدو
 مـن َمَّدَقـُ أن يوينـدب أن صالة اجلنازة تكفي جلامعة، :من األحكام الفقهية -8

 وال ،احلمـزة، ثـم الـذي يليـه ÷  النبـيَمَّدَ حيث ق؛فاألفضلجهة اإلمام األفضل 
ُويكفن الشهيد، ُلَّسَغُي ُ ََّ  دفـن جامعـة يف قـرب، وجيـوز، ِ احلـربَ فيه ما عدا آلةَِلتُ بام قَ

ُويقدم َّ َ  اختلف الفقهاء يف عدد التكبريات يف صالة اجلنـازة، وقد، همُ إىل القبلة أفضلُ
ًّاملذهب الزيدي اخلمس؛ ألن عليا كـرب هبـا عـىل  ورجح، )1(وأشهرها مخس أو أربع ِ َ

  .فاطمة، وكرب هبا احلسن عىل أبيه، وتناقلها األئمة من أبنائهم

ً أؤكد مرة أخرى عىل أن فضيلة الشورى ختفف من وقع املصاب؛ -9 َُّ َ ِّ َ  دام اخلروج فامُ
 إىل مـصارعهم  جيوز أن يقاد النـاسفالبناء عىل رأي األغلبية فالنتيجة يتحملها اجلميع؛ 

ٌدون إبداء رأهيم، حتى يف ميدان اهللا ورسوله؛ فالشورى أمان من األخطار َ َ.          
 ٍرَفــْعَ جِوا آللُعنَْاصــ «: لقــول النبــي؛ينــدب صــنع الطعــام ألهــل امليــت -10

ُوهنُيـُ اليوم؛ إذ يقـوم املـصابون وعُعنَْصُ، وليس كام ي)2(»اًامَعَط  مـن الـدمع ُرُطـْقَ تْمُ
  .ري املصابنيبإطعام غ

                                                           
   .3/162 ومعرفة السنن للبيهقي ،1/436،440رشح األزهار  )1(
 .3132 رقم 3/499 وسنن أيب داود ،998 رقم 3/323الرتمذي  )2(
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 :)2()ـا هً شهر32 شوال عىل رأس 16األحد ()1(غزوة محراء األسد-18
 صىل وملا وباتت وجوه األنصار عىل بابه حترسه، ، بعد أحد يف بيته÷ النبي بات 

أتاه عبداهللا بن عمر بن عوف املزين، فـأخربه أنـه أقبـل مـن أهلـه، وأنـه مـر الفجر 
 املـسلمني فنـادى ؛رجوع الستئصال املسملنيا تتهامس بالًأنه سمع قريشبقريش، و

:  فقال جابر بن عبداهللا،ا ًدُحُ ال خيرج  إال من شهد أوأنأن خيرجوا يف طلب العدو، 
إنه ال ينبغـي يل وال لـك : ، وقالٍفني عىل  سبع أخواتَّيا رسول اهللا، إن أيب كان خل
 عـىل ÷د مـع رسـول اهللا  باجلهـاَكُرِثـْوُ فيهن، وال أَلُجَأن نرتك هؤالء النسوة ال ر

َفأذن ؛ عليهنُتْفَّلَخَتَ ف!نفيس َِ  ِدْعُِب ب÷ النبي أراد وقد؛  فخرج معه÷ له رسول اهللا َ
ا من هيبة املسلمني التي اهتزت، واملعنويات التـي ً وثاقب رأيه أن يستعيد شيئ،نظره

َّثم ؛اهنارت  وليوجـها خيفـف مـن شـامتة املنـافقني واليهـود، ً إنه يريد أن يصنع شيئُ
ُويغلب ، أقوياءيزالونرسالة إىل قريش بأن املسلمني ما  َ َِ  عىل ظني أنه كـان سـيخرج ْ

 حجـم النكبـة ُكِرْدُ يـ÷ا تنوي أن تعود؛ ألنه ًإىل محراء األسد ولو مل يبلغه أن قريش
فلـم ؛ من حماولة حمـو آثارهـا بـأي وسـيلةوال بد التي حلقت هبيبته ومركزه القوي، 

 يف سـبعني رجـال، املدينة بعد عودته من أحد غري ليلة، فخـرجيف ÷ يلبث النبي 
وهـو جمـروح متـوهن، ÷  وللرسـول، وخـرج رسـول اهللا هم الذين استجابوا هللا

 وخرج من األنصار نحو أربعني جرحيا، ودفع اللواء إىل اإلمام عيل كـرم اهللا وجهـه،
:  يف آثار القومً طليعةَمَلْسَ أ قبيلةْنِ م÷واستعمل عىل املدينة ابن أم مكتوم، وبعث 

 اثنان منهم بـالقوم َقِحَلَبني سفيان بن طلق بن عوف ومعهام ثالث، فاا ونعامن ًسليط
 وهم يأمترون بالرجوع، وصفوان بن أمية ينهاهم عن ،ٌلَجَبحمراء األسد، وللقوم ز

                                                           
 .4/438 والسبل ،2/534 والطربي ،1/334 والواقدي ،2/148 الطبقات ،3/107ابن هشام ) 1(
  ).كم15(، أي ما يقارب موضع عىل ثامنية أميال من املدينة) 2(
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 ÷وا بالرجلني فعطفوا علـيهام فقتلـوهام، ومـضوا ومـىض رسـول اهللا ُُرصَبَ ف؛ذلك
 الرجلني يف قرب واحـد وهـام القرينـان، َنَفَدَ بحمراء األسد، فَرَكْسَ حتى عبأصحابه

 ُّيِاعـَُز اخلُدَبـْعَ بـه مَّرَ هذه األثناء مـويففأقام بحمراء األسد ثالثة أيام يوقد النريان، 
 عنـه َونُفـُسلمهم ومرشكهم حيبون رسـول اهللا وال ْخيُ مُوهو مرشك، وكانت خزاعة

ْا حيًشيئ  علينا ما أصابك، ثم ودعـه ومـىض حتـى َّزَيا حممد لقد ع: فقالة،  بتهامُثُدَ
َال حم:  وهم يقولون)1(ِاءَحْوَّا بالرًلقي أبا سفيان وقريش  َ، وال الكواعـبْمُتْبَصـَا أًدَّمـُ

 مـا :قـالا ًبـدْ رأى أبو سفيان معفلام، َةَعْجَّما صنعتم، وقد أمجعوا الر  فبئس؛ْمُتْفَدْرَأ
كم يف مجـع مل أر مثلـه قـط، ُ حممد قد خـرج يف أصـحابه يطلـب:قالوراءك يا معبد؟ 

َ اجتمع معه من كان ختقد، ً غيظايتحرقون عليكم بمثل النريان  عنـه يف يـومكم َفَّلـَ
َ فيهم من احل،وندموا عىل ما صنعوا  علـيكم يشء مل أر مثلـه قـط،  وشـدة الغـيظِقنَْ

 :قـال وحيك ما تقول؟ :لقاوتعاهدوا أن ال يرجعوا حتى يلحقوكم ويثأروا منكم، 
 علـيهم َةَّرَكـْفواهللا لقـد أمجعنـا ال: قال اخليل، َواهللا ما أراك ترحتل حتى ترى نوايص

َفإين أهناك عن ذلك فواهللا لقد مح: قاللنستأصل بقيتهم،   عـىل أن قلـت ُ ما رأيتِْينَلَ
  : قلت:قال وما قلت؟ :قالفيهم أبياتا، 

ِ هتـد مـن األصـواتْتَادَك ُّ َ ــْإذ   ْيِتـَلِاحَ رُ ــاجلردُ األرضِتَالَ س ِ ب ْ ــلُ ِ األبابي
)2( 

ــــر ــــدو بأســــد ك َتع ِْ ٍ ُ ُ ْ ــــةَ ٍام ال تنابل َ ِ َ َ َ ـــِع   ٍ ـــِّ اللَدْن ـــَ وِاءَق ْال مي ـــلِ ِل معازي ِ َ َ ٍ
)3(

ُفقلت ْ ُ ِل ابـن حـرب مـْيـَ وَ ٍ ْ َ ِ ْ ـــلَإذ   ُمُكِائَقـِ لْنَ ـــاء باجلي ـــت البطح ِا تغطمط ِ ِ ُ ََ َْ َ ِْ َ َ
)4( 

                                                           
، وكان سري املرشكني بطيئا؛ لغرض االستجامم، ولبعث القلـق  قرية ملزينة عىل ليلتني من املدينة:الروحاء )1(

 .يف نفوس املسلمني من عودهتم للحرب؛ فهي حرب نفسية يفعلها املنترص ؛ إمعانا يف أذية املهزوم
 . اجلامعات:األبابيلو ، مجع أجرد، وهو الفرس القصري الشعر:واجلرد ، تسقط هلول ما رأت:هتد) 2(
ُتعدو) 3( ْ  . الذي ال سالح معه:املعزالو ، الذي ال يثبت عىل الرسج:ُلَيَْماأل ، القصار:التنابلة ، ترسع:َ
 . الصنف من الناس:اجليل ،. اهتزت:تغطمطت) 4(
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َفثنَى  أميـة أن يكتفـوا بالنـرص ِ بـنَ صـفوانُ رأيوكان ، سفيان ومن معه ذلك أباَ
َّ ومر،الذي حققوه َ  ، نريد املدينـة:قالوا أين تريدون؟ :فقال من عبدالقيس ٌبْكَ به رَ

 ْمُكُلِسـْرُا رسـالة أً فهل أنتم مبلغون عني حممـد:قال، )1(َةَريِ نريد امل:قالوا ومل؟ :قال
 فإذا وافيتموه :قال نعم، :قالواا بعكاظ إذا وافيتموها؟ ًبا زبيً لكم غدُهبا إليه، وأمحل

َّفمرهم، َفأخربوه أنا قد أمجعنا السري إليه وإىل أصحابه لنستأصل بقيت َ  الركب برسول َ
$ ﴿: أبـو سـفيان، فقـالقـال وهو بحمراء األسد فأخربوه بالذي ÷اهللا  uΖ ç6 ó¡ ym ª! $# 

zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹ Å2 uθ ø9   . )2 (]173:آل عمران[ ﴾#$
ìÃÖ]æ<Œ…‚Ö]V  

 الحظنـا وقـد الذي جيب أن يستخدمه، َهاءَّ القائد، والدَةَكنُْ حُزُِْربهذه الغزوة ت-1
 شـحذ فقـد ؛ بمناورة بارعة، واستخدم سالح احلـرب النفـسية÷كيف قام الرسول 

 ،]2/108زاد املعـاد [ أن يكـتم إسـالمهوأمـره ،إنه أسـلم: لسان معبد اخلزاعي الذي قيل
قال أليب سفيان ذلـك الكـالم الـذي ف ؛ أبا سفيانُلِّذُيودعه كيف َخي قبل أن وعلمه

 سـفيان مـن الـدهاة، ولعلـه وأبـوأصابه باهلزيمة النفسية وهو ال يعلـم بإسـالمه، 
 فحـاول ؛ قد تفوق عليه يف حرب املناورات÷ا ًاكتشف بعد فوات األوان أن حممد

  . اهللا كفى املؤمنني القتاللكنو رسالة بأنه عائد، ÷ا ً حممدَغِّلَبُا أن يًيائس
ا ًأظهر املسلمون الذين اشرتكوا يف معركة أحد وذهبوا حلمراء األسد صرب- 2
 ُدِّمَضُ كان األخ حيمل أخاه عىل ظهره، والصاحب يإذ ؛ عنه الوصفُزِجْعَا يًدَلَوج

جراح صاحبه غري مكرتثني بجراحهم النازفة، وعظامهم املهشمة ما دام ذلك يف 
⎪⎦t﴿:  بقول اهللاِْمُهَرَدْجَ وما أه؛وطاعة رسولسبيل اهللا،  Ï%©! $# (#θç/$yf tG ó™ $# ¬! ÉΑθß™ §9 $# uρ 

                                                           
 . الطعام جيلب من بلد إىل آخر:املرية) 1(
نزلـت اآليـة ومـا قبلهـا يف غـزوة بـدر : د وعكرمـةوقال جماه إن هذه اآلية نزلت يف هذه الغزوة، :قيل) 2(

 . 4/444 والسبل ،1/449 جممع البيان :ينظر. الصغرى
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(#θãè t7 ¨?$# uρ tβ≡ uθ ôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $# uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù AΟŠ Ïà tã﴾ ]174-172:آل عمران.[  

ا حني منع املنافقني من رشف املشاركة يف هذه الغـزوة؛ ً حكيم÷ كان النبي -3
ؤمنني قـادرون عـىل ا عىل حساب الرشفاء، وليعرفـوا أن النبـي واملـًوا رشفُعَّدَلئال ي

  .جتاوز املصاعب
 َةَّزَ عـ أيبُ إعـدام-ُجِرَ املسلمني احلُومن املواقف احلازمة التي يتطلبها موقف -4
 َِرسُ عليـه حـني أَّنَ مـْ أن÷ سبق للنبـي وقد ،ه يف الطريق عليَِضبُ الذي قَّحيَمُاجل

ْواهللا ال مت: ÷  فقال رسول اهللا؛ِينْلِقَيا رسول اهللا أ: ببدر، فقال  بمكة َكْيَضِارَ عُحَسَ
ِ ارض،ا مرتنيً حممدُتْعَدَخ: بعدها وتقول  : وقيـل، فـرضب عنقـه، يا زبـريُهَقنُُ عْبْ

ارضب عنقه يا عاصم بن ثابت فرضب !  مرتنيٍرْحُج من ُغَدْلُإن املؤمن ال ي: قال له
َوألقي، عنقه ِ ْ ُ  جاسوس لقريش هو معاوية بن املغرية بن أيب العاص جلـأ َىلَ عُضْبَ القَ

 ،َلِتـُ قٍ بعـد ثـالثَدِجـُ أنـه إن وَىلَ عُهنََّّمَأَ اهللا فَإىل عثامن بن عفان فاستأمن له رسول
ُ غافال فكانت عَسْيَ ل÷ النبي ا جيمع األخبار، لكنًفأقام بعدها متواري  ًةَوحُتْفَ مُهُونُيً

 يف ِِهانَدِجَتَس:  حارثة وعامر بن يارس وقالَْن بَدْيَ زفبعث ؛تلتقط له كل شاردة وواردة
  . فوجداه فقتاله؛ كذاِموضع

  املدينة، وكان عبداهللا بن÷ رسول اهللا َمِدَ قفلام عدم التهاون يف شأن املنافقني؛ -5
ٍّيبُأ َ رشُرَنكُمقام يقومه كل مجعة ال ي له َ ا، ً وكان فـيهم رشيفـ، يف نفسه ويف قومهُهَ لٌفَ

أهيا النـاس هـذا :  الناس، قام فقالُبُطَ يوم اجلمعة وهو ْخي÷إذا جلس رسول اهللا 
  وهُ، أكــــرمكم اهللا وأعــــزكم بــــه؛ فانــــرصْمُكِرُهــــْظَ بــــني أ÷رســــول اهللا 
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 َجيلس، حتـى إذا صـنع يـوم أحـد مـا صـنع ثم ،، واسمعوا له وأطيعوا)1(ُوهُرِّزَ وع
 فأخـذ املـسلمون بثيابـه مـن نواحيـه ؛ورجع بالناس قام يفعل ذلك كام كان يفعلـه

 ما صنعت؛ فخرج يتخطى َ لذلك بأهل وقد صنعتَ لست اهللاَِّاجلس يا عدو: وقالوا
 ٌ فلقيه رجـل،ُهَرْمَ أُدُدْشَ أُتْمُ قْنَأ )2(اًرُْجواهللا لكأنام قلت ب: رقاب الناس وهو يقول

ويلك ارجـع :  قالفأخربه بام جرى، ؟َكَلْيَ وَكَالَم: من األنصار بباب املسجد فقال
  .واهللا ما أبتغي أن يستغفر يل:  قال،÷ اهللا ُ لك رسولْرِفْغَتْسَي

:ـ)ه اً شهر35حمرم عىل رأس يف ()3(رسية أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي-19 

 ْتَأَّرَجـَ بظالهلـا عـىل اجلزيـرة، وْيِقـْلُ يوم أحـد ت قريش بنرصهاُةَوْشَ نما زالت
 ابني خويلد عىل حتريض بني أسد وحلفائهم للهجوم َ وسلمةَةَحْيَلُط: أعراب البادية
 ÷ فجاء رجل من بني أسد كان يف زيارة رحم له يف املدينة فأخرب النبي ؛عىل املدينة

 )4(نَطـَ إىل قة يف مائة ومخسني أبا سلمعىل الفور وبعث،  فكافأه عىل نصيحته؛باألمر
ً أن يسري ليال ويكمن هناروأمره  مـا أمـره بـه َذَّنفـف، ٍةَّرِغـحني ا؛ ليباغت العدو عىل ً

 الصبح فولوا األدبـار، فـساق املـسلمون مـا غنمـوه ورجعـوا ِشَبَأحاط هبم يف غو
مـن  وعىل إثر ذلك تـويف أبـو سـلمةا من هيبتهم، ً املسلمون شيئواستعاد ؛ظافرين

اآلخـرة  فامت لثالث بقني مـن جـامدى ُهُحْرُج َرَغنََ ف،)5(َيِفُ ش قد مل يكنٍدُ بأحٍحْرُج
                                                           

 .4/562اللسان . التفخيم والتعظيم  :التعزير) 1(
ْالبج) 2(  . الرش واألمر العظيم:ُرُ
 عن ابـن سـعد، وابـن 2/59عيون األثر و، 2/50الطبقات و، 1/340الواقدي و، 238املصابيح ص ) 3(

ــة  ــري يف البداي ــاي 4/70كث ــم 2/326، واإلصــابة 238، ومغلط ــة 4783 رق ــد الغاب ، 1/148، وأس
 أيب سلمة عبداهللا، وهو ابـن عمـة النبـي واسم. 3043 رقم 3/244 ، و1607 رقم 2/76 واالستيعاب

 .برة بنت عبداملطلب÷ 
 .4/375معجم البلدان . جبل لبني أسد بناحية فيد: ماء، وقيل) 4(
 .املصادر السابقة: انظر. اندمل ثم انتقضًرا يداوي جرحه حتى ْهَ شٍدُحُ أمكث بعد )5(
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 إنه تويف بعـد بـدر، وأرخـه ابـن عبـدالرب يف الـسنة :وقيل ،)1(للهجرة الرابعةالسنة 
   .اجلمهورهو الراجح عند   واألولالثالثة،

ا لتنفيـذ ًفيه فكان مناسـب لوحظت ًةَاعََربَ وًةَاءَفَ ك-رغم جرحه-  يف اختيارهولعل
 أن يكون أبدى رغبتـه يف قيـادة -ِلَُو وأبو سلمة من املسلمني األ- ُدُعْبَ يَالَاملهمة، و

ستبعد مـن هـؤالء الرجـال الـذين كانـت ُ ال يـوهـذا، )2(ا الشهادةًهذه الرسية طالب
  هـذه الـرسيةيف واشتـشهد . لدهيم من املاء البارد يف اليوم الـصائفَالشهادة أعذب

  .]5/159أسد الغابة [مسعود بن عروة 
   :^ الزواج بأم سلمة

 يف ليال بقـني: قيل،  أرسة أيب سلمة بأن تزوج أم سلمة بعد تامم العدة÷ النبيَمَرْكَأ
، وال نستطيع اجلزم بتاريخ الزواج؛ للخالف حول وفـاة  وعرشٍربعة أشهرمن شوال أل

 وقـد ضـم، )3(ا، وبعـد تـامم العـدةأيب سلمة، لكن املعلوم أن الزواج بعد وفاتـه قطعـ
 يف نساء ًةَّرُ غ^أوالدها إليه، فدخلت عامل اخللود من بابه العريض، وصارت أم سلمة

لنا الطفل عمـر بـن أيب @وقد نقل، وصار أوالدها بمثابة أوالده، يأكلون معه، ÷النبي 
: الكانت يدي تطيش يف الصحفة وآكل بشاميل، فق: قال÷ سلمة وهو يأكل مع النبي 

َيا غالم سم اهللاَ تعاىل، وكل بيمينك، وكل مما يليك« ِ َ َّ ِ ْ ُْ ُ َِّ َ ُ لـو كـان هنـاك عظـيم @:أقـول؛ »ُ
  .÷يستحق أن يموت من أجله أبو سلمة شهيدا فليس سوى النبي 

                                                           
 .3/239، ورشح املواهب اللدنية 4/104، والبداية والنهاية 34/266، وتاريخ دمشق 8/95الطبقات  )1(
رسـول  فبلغه خـروج  أم سلمة،مع زوجه نازال يف العالية ه كانأنعىل رغبة أيب سلمة يف اجلهاد  مام يدل و) 2(

-يف العـصبة بـالعقيق÷  رسـول اهللا حتـى لقـيركب حـامرا ف اهللا إىل محراء األسد بعد غزوة أحد فبادر 
ُوالعصبة َ َ َ دار بني جحجبا غريب مسجد قبا:ُ ، ووفـاء الوفـاء 4/128معجـم البلـدان : انظـر. فسار معه -َ

 .املصارد السابقة و2/346
 ة الصحيح مـن سـريالعاميل يف ورجحه، هـ2د بدر سنة أهنا تزوجت النبي بع: 4/472 ويف االستيعاب )3(

 . ال يصح إال إن استشهد أبوسلمة يف بدر أو بعد بدر بقليلوهذا، 5/285النبي 
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ُيس اجلَنُ رسية عبداهللا بن أ-20 :)1()ـا هً شهر35 ـ حمرم ل5(  ُِّينَهْ 

َبلغ َ َأو بعرنة  َةَلْخنَِذيل حيشد اجلموع ب أن سفيان بن خالد اهل÷ َّ النبيَ َ َ ُ مـن ناحيـة ِ
َوأوعـزا ليستطلع اخلرب، ً عبداهللا بن أنيس وكان جريئفبعث ؛نجد َ ْ  إليـه أن يقتلـه إن َ

 بحـديث ُهَرَّدَ سفيان فأومهه أنه جاء لينرصه عىل حممد، وخـفلقيسنحت له فرصة، 
،  كفى اهللا املؤمنني القتالارموهبذا االسلوب الص، )2( به أجهز عليهَىلَ خفلامساحر، 
 يؤسس لدولة اإلسالم عىل فوهـة ÷ُ الرسية والتي قبلها برهان عىل أن النبي وهذه

بركان، لوال احلزم واهلمة العالية والرباعة واالقتدار عىل مواجهة املخاطر واملتاعـب 
  .وإطفاء احلرائق يف مهدها قبل اشتعاهلا مهام أمكنه ذلك وبأقل اخلسائر

V) م 635  ـا هً شهر36صفر عىل رأس ( وم الرجيع ي-21 

ً وبذلوا هلم مـاال عـىل )3(ِةَارَ والقَلَضُ سفيان اهلذيل مشى قومه إىل قبائل عَِلتُملا ق
أن يــذهبوا إىل رســول اهللا؛ الســتدراج نفــر مــن أصــحابه للثــأر مــنهم بــصاحبهم؛ 

 إن فينـا :فقـالوا، ِةَارَ والقـَلَضُ مـن عـٌ رهـط÷ رسول اهللا َىلَ عووفد ،فطاوعوهم
 يبعـث أصـحابه هلـذه ÷ النبـي  وكـان،ا فابعث معنا مـن يفقهنـا يف الـدينًإسالم

 أيب َنْ بـَدَثـْرَم: سـتة مـنهم: فبعث معهم بعرشة من القراء ، وقيـلاملهامت املقدسة، 
 َْنب َبيبُقلح، وخَ ثابت بن أيب األَْن بَ الليثي، وعاصمِريَكُ البَْن بَ، وخالدِّيِونََمرثد الغ

ِّ البلـوي، طـارقَْن باهللاَِ، وعبدِةنَِّثَّ الدَ بنَدْيَي، وزِدَع َِ َوأمـر َ َّ  :وقيـلا، ًدَثـْرَ علـيهم مَ
ْ هبـم بنـو حلَرَدَالرجيع غ:  هلذيل يقال لهً بلغوا ماءفلام ،اًعاصم ، )4( مـن هـذيلَانَيـِ

                                                           
 .1/256، واإلمتاع 2/531املغازي للواقدي : ينظر.  شهرا54 حمرم لـ6خرج إليه يوم االثنني : وقيل )1(
 .2/59،وعيون األثر 1/279، وثقات ابن حبان 4/267وابن هشام ، 239مغلطاي و، 2/50طبقات ال) 2(
 .قبيلتان من اهلون بن خزيمة بن مدركة)3(
سـرية ابـن و ،4086 رقـم 241، ومغلطاي ص 363-1/354 واملغازي للواقدي ،3/178ابن هشام ) 4(

 .2/62 وعيون األثر ،4/73البداية  و،2/55الطبقات و، 3/123كثري 
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 :)]ر(2880[روى البخـاري، ا إىل مكـةً إن الرسول بعثهم عيون:وقيل يف سبب إرساهلم
 بـني وا عليهم عاصـم بـن ثابـت، فـانطلقوا حتـى إذا كـانَرَّمَا، وأنًْيَأنه بعث رسية ع

َوا حلُرِكُ ذَ ومكةَانَفْسُع  مـن مائـة ٍ بقريبْمُوهُِعبَتَبنو حليان، ف:  من هذيل يقال هلمٍّيِ
رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزال نزلوه فوجدوا فيه نوى متر تزودوه من املدينـة، 

 ٍمِاصـَعاخلـرب إىل  انتهـى فلـاموا آثارهم حتـى حلقـوهم، ُِعبَتَهذا متر يثرب، ف: الوافق
لكم العهد وامليثـاق :  القوم فأحاطوا هبم، فقالواوجاء، )1(ٍدَفْدَوأصحابه جلؤوا إىل ف

 أما أنا فـال أنـزل يف ذمـة كـافر، :فقال عاصمًإن نزلتم إلينا أن ال نقتل منكم رجال، 
 ،ٌبيبُا يف سبعة نفر بالنبل، وبقي خًفرموهم حتى قتلوا عاصم ،َكَِّيبَا ننََّ عِربْخَاللهم أ
 أعطـوهم العهـد فلـام، َ وامليثـاقَ العهدُمُهْوَطْعَأَ، فوعبداهللا بن طارق البلوي ،وزيد

 فقـال فربطـوهم هبـا، ْمِهِّيِسِا أوتار قـْوُّلَ استمكنوا منهم حفلاموامليثاق نزلوا إليهم، 
 وعـاجلوه عـىل ُوهُّرَجـَ فأبى أن يصحبهم ف؛هذا أول الغدر:  البلويعبداهللا بن طارق

 وزيد حتى باعوهام بمكة، فاشرتى ٍأن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب
 يوم بدر، فمكـث َ قتل احلارثقد ٌبيبُ خوكانا بنو احلارث بن عامر بن نوفل، ًبيبُخ

مـن بعـض بنـات احلـارث  َوسـىُ ما، حتى إذا أمجعوا عىل قتله اسـتعارًعندهم أسري
 عن صبي يل فدرج إليه حتى أتـاه فوضـعه عـىل ُفغفلت:  هبا فأعارته، قالتَّدِحَتْسَلي

أختـشني أن :  فقـال؛ىَوسُمـْفخذه، فلام رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني ويف يده ال
ا مـن ًا قط خـريًما رأيت أسري: أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلك إن شاء اهللا، وكانت تقول

 ملوثق يف احلديد، وإنه وما بمكة يومئذ ثمرة، ٍبنَِ عِفْطِ، لقد رأيته يأكل من قٍبْيَبُخ
 أصـيل ِوينُعـَد:  رزقه اهللا، فخرجوا بـه مـن احلـرم ليقتلـوه، فقـالاًوما كان إال رزق

 فكان، ُتْدِزَ من املوت لٌعَزَ ما يب جَّنَلوال أن تروا أ:  إليهم فقالَفََرصْ انَّمُركعتني، ث
                                                           

  .7/381فتح الباري . ة املرشفةي الراب:وقيلاألرض املستوية،  :وقيل املوضع املرتفع، :قيل) 1(
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 عـن موسـى بـن ]3/360[ الواقـدي وروى، الركعتني عنـد القتـل هـوَّنَل من سأو
ِّقدامة، عن عبدالعزيز بن رمانة، عن عروة بن الزبري، عن نوفـل بـن معاويـة الـدييل 

، فـام كنـت أرى اًم عـددِهِصْحَاللهم أ: ُحرضت يومئذ دعوة خبيب وهو يقول: قال
ًأحدا ممن حرض ينفلت من دعوته، ولقد كنت قائم ًا فأخلدت إىل األرض فرقـا مـن ً ََ

 ًدعوته، ولقد مكثت قريش شهرا أو أكثر وماهلا حديث يف أنديتها إال دعوة خبيـب،

  :ً أن خبيبا أنشد قبل مقتلهويروى
ـــَو ـــُ أُتْسَل ْايلَب ـــْقُ أَْنيِ حـــِ ـــُلَت َعـــىل أ  ًماِلْسُ م َ ٍجنـــب ِّيَ ْ  ْيِرعـَْصَ مـــهللاِيف ا َانَ كـــَ

ـــــكَذَو ـــــ ِاتَ ذِ يفَل ـــــْ وإنِهَاإلل ْيبــــارك   ْأَشَ ي ِ َ ِ عــــىل أوصــــال شــــلو ممــــزعُ َّ ُ ََ ٍ ْ ِ ِ َ ْ َ َ 

وا بيشء من جسده َتُِؤ قام إليه عقبة بن احلارث فقتله، وبعثت قريش إىل عاصم ليثم 
 مـن ِةَّلُّ الظَلْثِا من عظامئهم يوم بدر، فبعث اهللا عليه مً عظيمَلَتَ عاصم قوكانيعرفونه، 

 فلام :ويف سياق آخر، ]2880البخاري [هم، فلم يقدروا منه عىل يشءِلُسُن ر مُهْتَمَحَ فِْربَّالد
: صىل الركعتني محلوه عىل خشبة، ثم وجهوه إىل املدينة وأوثقـوه رباطـا، ثـم قـالوا لـه

ِّارجع عن اإلسالم نخل سبيلك، قال َ ُال واهللا ما أحب أين رجعت عن اإلسالم وأن يل : ُ
إن قتيل يف : فقال! ا والالت والعزى لئن مل تفعل لنقتلنكأم: ما يف األرض مجيعا، فقالوا

ْأما رصفكم وجهـي عـن :  أبى عليهم وقد حرفوا وجهه عن القبلة، قالفلاماهللا لقليل،  َُ ُ ْ
اللهـم :  قالثم، ]115:البقرة[﴾yϑuΖ÷ƒr'sù (#θ—9uθè? §ΝsVsù çµô_uρ «!$# 4$﴿: القبلة، فإن اهللا تعاىل يقول

َإين ال أرى إال وجه ْ ِّ عدو اهللاِ، اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السالم فبلغه َ ُ َ
َدعوا من أبنَاء من قتل ببدر فوجدوهم أربعني غالما، فأعطوا كل  ثمأنت عني السالم،  ِ ُِ ْ ْ ْ ََ ِ ْ َ َ

هذا الذي قتل آباءكم فطعنوه برماحهم طعنـا خفيفـا، فاضـطرب :  قالواثمًغالم رحما، 
احلمد هللا الذي جعل وجهي نحـو : صار وجهه إىل الكعبة، فقالعىل اخلشبة، فانقلب ف

:  وكـان الـذين أجلبـوا عـىل قتـل خبيـب:ثم قالقبلته التي ريض لنفسه وللمؤمنني، 
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ُعكرمة بن أيب جهل، وسعيد بن عبداهللا بن قيس، واألخنس بـن رشيـق، وعبيـدة بـن 
ِحكيم بن أمية بن األوقص السلمي، وكان عقبة بن احلارث بن  َ عامر ممن حرض، وكان ُّ

َّواهللا ما أنا قتلت خبيبا إن كنت يومئذ لغالمـا صـغريا، ولكـن رجـال مـن بنـي : يقول ًِ َ ً ً ُ ُ
َّعبدالدار يقال له أبو ميرسة بن عوف بن السباق أخذ بيدي فوضعها عـىل احلربـة، ثـم 

ُأمسك بيدي، ثم جعل يطعن بيده حتى قتله ُ َْ.  
 قـصة عجيبـة ولقتلهًبن أمية وقتله ثأرا ألبيه، فقد اشرتاه صفوان  أما زيد بن الدثنة

َسطر فيها أروع آيات املقاومة، والوفاء، واإلخالص، والتضحية،   حبسه صـفوان فقدََّ
َ يتهجد بالليل ويصوم بالنهار، وال يأكل شيئا مام أيت به مـن الـذبائح، وكانيف احلديد،  ِ ُ

ْ أخرج إىل التنعـيم ليـصثموهو يف األرس واحلبس،  ُ َِ ِ ْ َلب عـىل مـرأى حـشد كبـري مـن ُ َ
َ فيهم أبو سفيان، فقال له حني قدم للقتلوكانالناس،  ِّ َأنشدك اهللا يا زيـد، أحتـب أن : ُ ُ ُ ْ َ

ُحممدا عندنا اآلن يف مكانك نرضب عنقه، وأنك يف أهلـك؟ قـال ِ ْ َ َُ ً واهللا مـا أحـب أن : َّ
  !أهيلحممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس يف 

َحزن ِ  حسان رثاءه فيهم ويف وأطلقا، ًا عظيمًواملسلمون هلذا املصاب حزن÷  النبي َ
ُتتسبب من هذه احلوادث التي ÷ النبي وقلققتىل أحد،  َّ َ َ  يف استخفاف العرب به َ

يا ويح هؤالء املفتونني :  ألسنة املنافقني بالسخرية فكانوا يقولونوانطلقتوباملسلمني، 
 اهللا تعاىل يف فأنزل !ا رسالة صاحبهمْوَّدَ أْمُ قعدوا يف أهليهم وال هْمُههلكوا هكذا، ال 
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  : يفإذ ابتيل بنكبة أعظممام نزل به يبحث عن خمرج ÷ النبي  وبينام
 :)م620 - صفر سنة أربع()1(ةَونُعَ رسية بئر م-22

، فـدعاه ÷ األسنة عىل رسول اهللا ُ عامر بن مالك بن جعفر مالعبٍاءََرقدم أبو ب
ْملَ وْمِلْسُلم يفإىل اإلسالم  ً رجـاال مـن َ يا حممد، لـو بعثـت:وقال  من اإلسالم،ْدُعْبَ يَ

 رسـول فقـال ، أن يستجيبوا لـكُتْوَجَ إىل أمرك رْمُهْوَعَأصحابك إىل أهل نجد فد
أنـا هلـم جـار، وكـان مـسموع :  أبو بـراءقالإين أخشى عليهم أهل نجد، : ÷اهللا 

 يف ٍ املنـذر بـن عمـرو÷ بعـث رسـول اهللا لذلك أجاره؛ ْنَ عىل مَفْوَالكلمة، ال خ
،  كانوا يسمون القراء يف زمـاهنم، وكـانوا  أربعني:وقيل،  عني من خيار املسلمنيسب

يقرأون ويتدارسون بالليل ويتعلمـون، وكـانوا بالنهـار جييئـون باملـاء فيـضعونه يف 
 ، املسجد، وحيتطبون فيبيعون حطبهم ويشرتون به طعامـا ألهـل الـصفة وللفقـراء

 بكتاب َانَحْلِ مَْن بَامَرَ بعثوا ح- وبني عامرٍمْيَلُ لبني سماء -حتى إذا نزلوا بئر معونة
 ثم الرسول، َلَتَ، فلم ينظر إىل الكتاب وقِلْيَفُّ إىل عدو اهللا عامر بن الط÷رسول اهللا 

، َةَّيَصُ فاسترصخ عـ؛ة أيب براءَّمِوا ذُرِفُاسترصخ بني عامر لقتل املسلمني، فأبوا أن ْخي
َال، وذْعِور  رأوهـم فلـام فأجـابوه وأحـاطوا باملـسلمني، ؛ٍمْيَلُي س قبائل من بنَانَوْكً

 بن زيد فإهنم تركوه وبه َ، إال كعبْمِهِرِوا عن آخُِلتُأخذوا سيوفهم وقاتلوهم حتى ق
  بـنوأما عمرو، )2( بسهماً، فاندس بني القتىل فعاش حتى قتل يوم اخلندق شهيدٌقَمَر

ا بمـصاب أصـحاهبام إال َمُهِْئبنُْ، فلم ي)3(ري األنصاَةَحْيَحُ واملنذر بن أ،ُّيِرْمَّأمية الض
القـوم ا، فأقبال لينظرا فإذا ً لشأنِواهللا إن هلذه الطري: وم حول العسكر، فقاالحت ُالطري

                                                           
 ،2/106االكتفــاء و، 76تـأريخ خليفـة و، 4/82البدايـة و، 2/51ابـن ســعد و، 4/193ابـن هـشام ) 1(

 .2/67، وعيون األثر 1/346والواقدي 
 .1/346، واملغازي 2219 رقم 3/376، واالستيعاب 4465 رقم 4/451أسد الغابة : ينظر) 2(
 . يف رسح القوموكانا يف الواقدي أنه احلارث بن الصمة، ذكر) 3(
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ما تـرى؟ : يف دمائهم، وإذا اخليل التي أصابتهم واقفة، فقال األنصاري لعمرو بن أمية
 ما كنـت ألرغـب :فقال األنصاري ه اخلرب،َِربْخنَُ ف÷أرى أن نلحق برسول اهللا : قال

ا ًرْمـَ عوأخـذوا، َلِتـُ حتـى قَ القـومَلَاتَ فيه املنذر بن عمرو، وقَِلتُ قٍِنطْوَبنفيس عن م
 الطريق لقي يفوا، فلام أخربهم أنه من مرض أعتقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته، ًريِسَأ

 بـام ٍ عـاملَْريَألصحابه غعمرو رجلني من بني عامر نزال معه يف ظل هو فيه فقتلهام ثأرا 
َامهـَدَوَ ف؛ٍارَوِ وجٍدْقَ اهللا من عِبينهام وبني رسول ُكـان وقـع احلـادث ]÷ اهللا ُا رسـولُ ْ 

ا َذَ ه:وقالا يف صالة الصبح، ًرْهَ جعله يدعو عىل الغادرين ش÷مؤملا عىل رسول اهللا 
  .]6/129ائد جممع الزو[اًفِّوَخَتُا مًهِا كارَ هلذُ، قد كنتٍاءََر أيب بُلَمَع

Œ…‚Ö]æ<ìÃÖ]V< <

َّلكن فادحة، ٌال شك أهنا نكبة-1 َامتَ خًةَوْعَ دِ ا ً كدعوة اإلسالم لـيس كثـريً عامليةًةِ
   . وإن غال هدف ال بد له من ثمنُّوأي اجلسام، ُعليها التضحيات

َ الدعوة وتعاليم اإلسالم حمُْرشَكان ن-2  عناية الرسول الكريم، رغـم اخلـسارة َّلَ
 تلـك ولـوال املـسلمني، ِاءَّرُ رجاله الذين كـانوا مـن قـصفوة من هبا بقتل َِينُالتي م

  . حممد رسول اهللالتضحيات ما ارتفعت راية ال إله إال اهللا
 عرض فقد واحلب؛ ِاءَدِ من الفٍ آياتُ الكرامُي الصحابةِدْبُيَ إال وٍثَدَما من ح-3

 إىل َقنَـْعَأَ أمانـه يف وجهـه، وَقَصَ بـلكنه املنذر بن عمرو، َنِّمَؤُعامر بن الطفيل أن ي
  .املرسع إىل اجلنة: ، أيَِقنْعُامل: ÷ فسامه النبي ؛الشهادة

 مـنهم ْمُهَِّيبَ نَغِّلَبُكر أن هؤالء الشهداء ملا أحاط هبم املوت طلبوا من اهللا أن يُذ-5
  .$السالم، فأداه عنهم جربيل 
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  :)1( )عسنة أرب( إجالء بني النضري -23
ُظهرت اآلثار السياسية لنكسة املسلمني يف معركة أحد بصورة واضحة أن بعد  َُ َِ َ

ًبعد احلرب، ورغم أن املسلمني أظهروا مقاومة رائعة عنيدة أمام العدو املنترص، 
ِومنَعوا من رجعته إىل املدينة، وحتقيق أهدافه اخلطرية يف استئصال املسلمني، إال أن  ُ َ

اإلسالم هبدف القضاء عليه وعىل رجاله قد التحركات الداخلية واخلارجية ضد 
َتصاعد مدها يف أعقاب حادثة أحد، وقد جترأ منافقوا املدينة، وهيودها، واملرشكون  ُّ َ
املتواجدون يف شتى البقاع البعيدة خارج املدينة، وبدأوا حييكون املؤامرات ضد 

 املدينة، اإلسالم وأبنائه، وجيمعون األسلحة والرجال لشن احلروب والغارات عىل
وبمهارة فائقة إخامد كل التحركات بإرسال الرسايا ÷ وقد استطاع رسول اهللا 

مقتل سبعني من القراء، وستة قبلهم،  َّأما بعـدواملجموعات من املجاهدين، 
 البتالء ُضَّرَعَتَ واملؤمنني معه يُهَعْضَ و÷ النبي َدَجَ فقد و- ٍحدُ يف أ قبلهموسبعني

ُوأخطرإىل العصب،  زَُّ إىل العظم، واحلُّقَّد الَلَصَوَومتحيص، و َ ْ  ما يتحسسه من َ
 أن خيترب هيود بني النضري وهم حلفاء بني فأراد، املجاورين له اليهود ُرْدَاملخاطر غ

 نفر من مع فذهب،  الضمريذين قتلهام عمرو بن أميةلعامر أصحاب الرجلني ال
ادة، وسعد بن معاذ، وأسيد بن  وسعد بن عب وعمر،، بكرو وأب،عيل: منهم ،أصحابه

                                                           
، 2/73، وعيـون األثـر 1/363 والواقـدي ،3/199 وابـن هـشام ،2/550 والطربي ،2/57الطبقات ) 1(

 عىل مـا وسببها، 7/330ينظر فتح الباري .  أهنا كانت قبل غزوة بدر بستة أشهروروي.243ومغلطاي ص 
اخرج إلينا مع ثالثة من أصحابك، ويلقـاك ثالثـة : أمجعوا عىل الغدر؛ فبعثوا إىل النبيأهنم : رواه ابن مردويه

من علامئنا، فإن آمنوا بك اتبعناك؛ فاشتمل اليهود عىل اخلناجر؛ فأرسلت امرأة من بني النضري إىل أخ هلا مـن 
وصـبحهم بالكتائـب قبـل أن يـصل إلـيهم، فرجـع ÷ األنصار ختربه بأمر بني النضري، فأخرب أخوها النبي 

فحرصهم يومه، ثم غدا عىل بني قريظة فحارصهم، فعاهدوه فانرصف عنهم إىل بني النضري فقـاتلهم حتـى 
ودلـوهم عـىل ÷  كانت النضري قد دسوا إىل قريش وحضوهم عىل قتال رسول اهللا :وقيلنزلوا عىل اجلالء، 

 .1/214ة املحافل ، وهبج1/398، ووفاء الوفاء 7/331 و 3/332فتح الباري . العورة
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، َ عىل ما أحببتَكينُِعُنعم، يا أبا القاسم، ن: قالواف يستعينهم يف دية القتيلني، حضري،
 ُورسول-إنكم لن جتدوا الرجل عىل مثل حاله هذه : فقالوا ٍهم ببعضُثم خال بعض

عليه صخرة ي ِقْلُيَ يعلو هذا البيت فٌلُجَ رْنَ فم- من بيوهتمٍ إىل جنب جدار÷اهللا 
 بن كعب وصعد ليلقي عليه صخرة فأتاه ٍاشَحِ عمرو بن جفانتدبا منه؟ نََْحيُِريَف

 استبطأه أصحابه قاموا فلام ،)1( فقام راجعا إىل املدينة وأخربه بام أراد القوم؛الوحي
قال موسى بن ،  فأخربهم بام أرادت به اليهود من الغدر÷يف طلبه حتى انتهوا إليه 

$﴿:  ذلكونزل يف: عقبة pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρã ä. øŒ $# |M yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝ à6 ø‹ n=tæ øŒ Î) §Ν yδ 
îΠ öθ s% β r& (# þθäÜ Ý¡ ö6 tƒ öΝ ä3 øŠ s9 Î) óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& £# s3 sù óΟ ßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& öΝ à6Ζ tã ( (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 ’ n? tã uρ «!$# 

È≅ ©. uθ tG uŠ ù=sù šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 َوأمر ]11:املائدة[﴾#$ ِ  َْن عىل املدينة ابواستعملؤ حلرهبم،  بالتهيُ
ُ ذكر ابن وفيام،  سار بالناس حتى نزل هبم فتحصنوا منه يف احلصونثم ، مكتومِّمُأ ْ َ َ َ

َبعث إليهم حممد بن مسلمة÷ سعد أن النبي  َ ْ ُأن اخرجوا من بلدي، فال تساكنوين : ََ ُ ْ ِ
ً وقد أجلتكم عرش- وقد مهمتم بام مهمتم من الغدر-هبا ْ َ ْ ُ ُ ْ َّ َا، فمن رؤي بعد ذلك َ ِ ُ

 أرسل إليهم فقد أن خطر املنافقني أكرب من خطر اليهود؛ واملعلومُرضبت عنقه؛ 
ْأن اثبتوا ومتنَّعوا فإنا لن نسلمكم: عبداهللا بن أيب وجمموعته َ ْ َُ ِ ُ ْ ُ َ َُ َ ُْ ِ إن قوتلتم قاتلنا معكم، : َ

ْوإن أخرجتم خرجنا معكم ُ ْ ِ ْ  يموتون عن بقومه ومن العر بألفني من ووعدهم، ُ
لن نخرج من ديارنا يا :  حيي بن أخطب بني النضري كبريفقال ؛ا عنهمًآخرهم دفاع

ست ليال، ويف بعض ليايل : وقيل  نصف شهر،فحارصهم ؛حممد فاصنع ما بدالك
َاحلصار فقد عيل بن أيب طالب حني قرب العشاء؛ فقال الناس ُ َ َُ ًّما نرى عليا يا : ِ

ْدعوه فإنه ذهب لبعض شأنكم}: ÷رسول اهللا؟ قال رسول اهللا  ُ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ ُ ُ ََ َ ََّ ِ ُz فلم يلبث أن ،
                                                           

ال تربح من مكانك، فمن خرج إليك من أصحايب «: دعا عيل بن أيب طالب، فقال÷ روي أن رسول اهللا  )1(
يـا رسـول اهللا : ، ففعل ذلك، فتبعه أصحابه حتى إذا انتهـوا إليـه قـالوا»توجه املدينة: وسألك عني قلت

 .بالتهيؤ حلرهبم÷ ل اهللا هنضت ومل نشعر بك، فأخربهم بام أمهت اليهود به، فأمر رسو
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َجاء برأس رجل من اليهود اسمه عزوك  َ ْ  فبلغ نبله  قبة رمى وكان أعرس راميا؛ –َ
ُإين كمنْت هلذا : ÷، فقال لرسول اهللا ÷ فطرحه بني يدي رسول اهللا -النبي َ َ

َفرأيت رجال شجاعا يطلب غرة من املسلمني، فش َ ً َّ ُّددت عليه فقتلته، وفر اليهود ِ ْ َ
ٌّوقال عيلالذين معه،  ِ ُ إن بعثت معي نفرا رجوت أن أظفر هبم، فبعث معه أبا :َ َ ْ

ُدجانة، وسهل بن حنيف يف عرشة من أصحابه فأدركوهم قبل أن يدخلوا حصنهم 
َوأمر ،]2/372الواقدي [فقتلوهم َ َ  يا حممد قد: فنادوه ؛ بقطع النخيل والتحريق فيها÷ َ

 النخيل وحتريقها؟ فنزل ِعْطَ قُالَ صنعه، فام بْنَ عىل مُهُيبِعَى عن الفساد وتَهنَْ تَكنت
$﴿:  تعاىلقوله اهللا tΒ Ο çF÷è sÜ s% ⎯ ÏiΒ >π uΖŠ Ïj9 ÷ρ r& $ yδθßϑ çG ò2 t s? ºπ yϑ Í←!$ s% #’ n? tã $ yγ Ï9θß¹ é& ÈβøŒ Î* Î6 sù «! $# 

y“ Ì“ ÷‚ ã‹ Ï9 uρ t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9   . الرسيعيض احلسماألمريقت:  أقول.)1(]5:احلرش[﴾#$
َولـما وجد َ َ ََّ ٍّيبُأ ِْن ابَودُعُ وُ اليهودَ َ رسَ ا أيقنوا باهللكة، وطلبوا األمان عىل ًابَ

ا ً وجعل لكل ثالثة منهم بعري،أنفسهم وأمواهلم، فصاحلهم عىل أن خيرجوا بأنفسهم
 من :ً كثريةَ مغانمفرتكوا، حيملون عليه ما شاءوا من مال وطعام ما عدا السالح

 ، الراية مع عيلوكانت ،اً ومخسني سيفٍا وثالثامئةً وسالح بلغ مخسني درع،ٍلَالِغ
 ألن ؛÷ غنائم بني النضري خاصة بالنبي وكانت ، إجالءهم حممد بن مسلمةَّىلَوَتَو

:  لقوله تعاىل؛ هو حصار باملدينةبل ،وا عليها بخيل وال ركابُفِوجُاملسلمني مل ي
﴿!$̈Β u™ !$ sù r& ª!$# 4’ n? tã ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ t à) ø9 $# ¬T sù ÉΑθß™ §=Ï9 uρ﴾]هبا َعَّ وسوقد، ]7:احلرش 

فقسم رسول اهللا ما أفاء اهللا عليه عىل عىل املهاجرين؛ ألهنم غرباء يف بيوت األنصار، 
املهاجرين دون األنصار إال سهل بن حنيف، وأبا دجانة األنصاريني؛ فكانا 

 دوهنم؛ فقال  إعطاء املهاجرين يفكمةبوجه احلاألنصار ÷  أخرب وقدحمتاجني، 
: اخلزرج يا رسول اهللا؟ قال: ، فقال»ادع يل قومك«: لثابت بن قيس بن شامس

                                                           
 .14/28/44 والطربي ،343أسباب النزول  )1(
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، فدعاهم له، فلام اجتمعوا له محد اهللا وأثنى عليه بام هو أهله، ثم »األنصار كلها«
سمتهم هلم ذكر األنصار، وما صنع باملهاجرين من إنزاهلم إياهم يف منازهلم، ومقا

إن أحببتم قسمت بينكم وبني املهاجرين : ثم قاليثارهم عىل أنفسهم، إأمواهلم، و
ري، وكان املهاجرون عىل ما هم عليه من السكنى يف ضبني الن ما أفاء اهللا عىل

منازلكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم، فتكلم سعد بن 
ل اهللا، بل تقسم بني املهاجرين، ويكونون يف يا رسو: معاذ، وسعد بن عبادة فقاال
رضينا : واقسم هلم من أموالنا ما شئت، فنادت األنصار: دورنا كام كانوا، ويف رواية

 »اللهم ارحم األنصار، وأبناء األنصار«: ÷رضينا، وسلمنا يا رسول اهللا، فقال 
كون ليو ذلك بني املهاجرين؛ ليخفف العبء عن األنصار،÷ فقسم رسول اهللا 

ْومل يسلم، ثم إنه حر يف رصفه كيف يشاء، هناك توازن اجتامعي ِْ  من بني النضري إال ُ
يامني بن يامني بن كعب بن عمرو بن جحاش، وهو : ُيامني بن عمري، وقيل: رجالن

 وقدابن عم عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب، أسلام فأحرزا أمواهلام بذلك؛ 
uθ﴿: نزل يف بني النضري قوله تعاىل èδ ü“ Ï% ©! $# yl t ÷z r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ 
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ْ أخرى خذهلم عبداهللا بن أيب فلم يأهتم،  جهةومن ِ ْ اعتزلتهم قريظة فلم تعنْهم كامِ َُ ِْ ُ ُ َ ُ

öΝ﴿:  ذكر القرآن الكريم هذا اخلذالن؛ إذ قال تعاىلوقدبسالح وال رجال،  s9 r& t s? ’ n<Î) 
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ً  كشفت هذه اآليـات نفـسية اليهـود اجلبانـة، والتـي اهنـارت أيـضا بـسبب -1
م الكبـري خيـافون مـن معنويات املسلمني القوية؛ فاليهود رغـم اجـتامعهم وعـدده

ًمواجهة املسلمني فال يقاتلوهنم إال يف قرى أو من وراء جدر؛  َ  يعيـشون بنفـسية فهمُ
  .خائفة مذعورة، مرعوبة؛ يعانون من اضطراب وقلق وتفرق كلمة يف الواقع

  . رغم أن بني قريظة إخوهتم يف الدين، واملصري املشرتك، إال أهنم مل ينجدوهم-2
 ولـو عرب األزمان حيمل الغدر واملكـر والكراهيـة لآلخـر،  اليهوديالتاريخ -3
 حاولوا ذلـك العمـل الـدينء لكنهم لتعايشوا مع أكرم بني آدم أخالقا، ٍدَحَِأوا بُضَر

  !!  بعد هذا خسة ونذالة وسوء توفيقفهلالغادر وأرادوا قتله وهو يف ديارهم، 
ط واحد مع اليهود، خيف  - أقحاحٌبَرَوهم ع- الوقائع أن املنافقني أظهرت -4

، فنحن يف هذا الزمان وهاهو التاريخ يعيد نفسه، وما زالت حليمة يف عادهتا القديمة
نرى ونسمع تالميذ أوفياء للمنـافقني األول قـد انحـازوا إىل الـصهاينة املغتـصبني 
ألرض فلسطني املقدسة، واألقىص الـرشيف بـدون حيـاء وال مواربـة وال خجـل، 

السيايس، واملعنوي، واملايل مقابل أن يسكت الغـرب املـوايل وقدموا لليهود الدعم 
للصهيونية عن فساد هـؤالء احلكـام، وكلفـوهم بمـرشوع آخـر خيـدم الـصهيونية 
والصليبية، وذلك املرشوع هو حماربة الشيعة، وإشاعة أن التـشيع واملقاومـة أخطـر 
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الوسـائل عىل املسلمني والعرب من الغـزاة املحتلـني؛ فـصاروا ينعقـون عـرب كـل 
اإلعالمية، وعرب منابر املساجد بنفس ما يردده زعامء الصهاينة ووسـائل إعالمهـم، 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل، اللهـم : وليس لنا أمام هذه الفاجعة األخالقية إال أن نقول
اجعـل الـدائرة علـيهم؛ فإنا ندرأ بك يف نحـورهم، ونـستعيذ بـك مـن رشورهـم، 

  . رب العاملنياكفناهم كيف شئت وأنى شئت ياو
ٍّ؛ ملا وجـدوا حلـيفهم ابـن أيب قـد ÷ رضخ اليهود ملطلب رسول اهللا أخريا -5 َ ُ
ُذنبه َزَرَغ َ َ  واملـسلمون ليـسوا لقمـة سـائغة يـسهل ÷ فـالنبيا؛ ً يف األرض متواريـَ

ا مـن ً النـرص املـؤزر تـنفس املـسلمون الـصعداء، واسـتعادوا شـيئ وهبذا؛ابتالعها
  .، واسرتوحوا الفرجهيبتهم
:)1() سنة أربعجامدى األوىليف ( قاع  َّ غزوة ذات الر-24 

ْمل يطرب ََ ا عيونـه، ً فاملخـاطر مجـة؛ إذ ظـل نـارش؛ا للنرص عىل بنـي النـضريً كثري÷ ْ
 فتحـرك لغـزوهم، ؛ أن قبائـل نجـد تتجمـعفبلغـها التحركات يف اجلزيرة قاطبة، ًراصد
 الرسايا يتتبع األعداء، فوجد ديـارهم  سبعامئة أو ثامنامئة، وبث:وقيل يف أربعامئة، فخرج

 النـاس فخـاف  ؛ قد هربوا مع الوعـول يف رؤوس اجلبـال ينظـرون إىل املـسلمنيَعِقََالب
 واملـسلمون حتـى يـستأصلهم، ÷ خائفون أن ال يربح النبي األعراب ؛اًبعضهم بعض
 :عدقـال ابـن سـ،  بأصحابه صـالة اخلـوففصىلوا عليهم من اجلبال؛ ُْريِغُخائفون أن ي

  .)2( ساملا÷ زال خطرهم وتفرقوا رجع النبي وحينام وكان ذلك أول ما صالها،
                                                           

 ، شجرة بـذلك املوضـع يقـال هلـا ذات الرقـاع:وقيل ، ألهنم رقعوا فيها راياهتم؛ هلا ذات الرقاعقيل إنام) 1(
ذات : ه بقـع محـر وسـود وبـيض، فقيـل هلـا جبل فيـ:وقيل ،ً ألن احلجارة أوهنت أقدامهم رقاعا:وقيل
  .املحرم سنة ستيف  :وقيل إهنا وقعت يف حمرم سنة أربع، :وقيل ،الرقاع

ــشام )2( ــن ه ــدي 3/214اب ــة 1/395، والواق ــة والنهاي ــات 4/95، والبداي ، والطــربي 2/61، والطبق
وة ذي أمـر غـزلنا وقد تقدم .245 ومغلطاي ،3/253، والروض األنف 2/79، وعيون األثر 2/555

= 
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Œæ…‚Ö]V 1- َبعـد يضيق أحـدنا بمفتـاح الكهربـاء إن ُ ًال َسَ عـن رسيـر نومـه كـَ
 فجزاه اهللا خـري ؛ًاا وإيابً ذهابأصحابه مع ِايفَيَ سيد اخللق يركض يف الفوهذاا، ًزْجَوع

  .ى أصحابه خري اجلزاءا عن أمته، وجزًِّيبَما جزى ن
  روى عامر بنفقد ؛ القلوبَافَغِ شَّسَ الذي مِ لإليامنً صورةَِريِّ نقلت كتب الس-2

 عـامر فنـام بحراسة املـسلمني، َالَّفَكَ ت-استشهد يف الياممة- عباد بن برشهَيارس أنه وزميل
تـى نـزل  بثالثة سهام متتابعة ومل يتحـرك حفأصيب قائم يصيل، ُهُبِاحَأول الليل وص

 عامر عىل عدم إيقاظه فالمه ؛ا حيذره من خطر العدوًك عامرَّ فحر؛اًللسجود ينزف دم
 ْنَ أُةَيْشَ يف آية أتلوهـا مـا أحببـت أن أقطعهـا، ولـوال خـُتنُْ ك:فقالمن أول سهم، 

@!.)1( ما أيقظتك ولو أتى عىل نفيسَرْغَّ الثَعِّيَضُأ @

انـا؛ ليتعـرف أحـواهلم حـال  يسري يف أواخـر أصـحابه أحي÷ الرسول كان -3
 حيرص كل احلرص عىل معرفـة أخبـارهم مبـارشة وكانالسفر بصورة أدق وأوىف، 

                                                           
 يف سند القـصتني -1:  لألسباب التالية أهنا هذه؛ وذلك ملا بينهام من تشابه يف األحداثوالظاهرأو أنامر، 

 :قال الواقـدي يف كلـيهام ،عند الواقدي عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكر، عن عبداهللا بن أيب بكر وغريهام
ينة عثامن بن عفان عند الواقدي يف كلـيهام،  استخلف عىل املد-2 .وقد زاد بعضهم عىل بعض يف احلديث

 إنه أبو ذر، لكن يدفعه أن أبا ذر أسلم بمكة : ذكر أنه قيل ابن هشام ابن سعد، وابن هشام، إال أنوكذلك
 هـم قبائـل مـن نجـد مـن بنـي ثعلبـة :هدف الغـزوة -3. إال بعد اخلندقيأت النبيورجع إىل بالده ومل 
 قـصة -5. وأصحابه إىل رؤوس اجلبال يف الغـزوتني÷ ربوا من النبي  القوم ه-4. وحمارب يف الغزوتني

 بعضها يف غزوة ذات ويفذكرت يف بعض املصادر يف غزوة ذي أمر دون ترصيح باسمه، ) غورث(دعثور 
ِّ رص-6.]2/80[ أشار ابن سيد الناس بأن اخلربين واحدوقدالرقاع مع الترصيح باسمه،   مجـع ْنَ باسم مَحُ

ليس بينهام من فوارق، إال أنه ذكر يف ذات الرقـاع  -7 .املتقدم ذكره» غورث«ذي أمر وهو قبائل نجد يف 
 وقصة مجل جابر، ويشء آخر هو الفرق يف تاريخ الغزوتني، عىل أهنم قد اختلفوا يف تـاريخ ،صالة اخلوف

لـك قـول  يـضاف إىل ذ-8 . ذكر صالة اخلوف يف هـذه الغـزوةُضْعَ البَفَّعَ ضقدو ،كل غزوة عىل حدة
 أو فيام بني بدر وأحـد، أو قبل بدر أو بعدها، ؟ متى كانت هذه الغزوةىدرُال ي: موسى بن عقبة يف مغازيه

 .2/112زاد املعاد. بعد أحد
 .2/112 وزاد املعاد ،3/214سرية ابن هشام ) 1(
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ُبدون واسطة نقلة األخبار الـذين ربـام يـؤثر يف نقلهـم ارتباطـاهتم االجتامعيـة، أو  ُ ُُ َِّ َُ ِ َ َ
 لوازم القيادة الناجحة أن تكون عىل علم بأحوال الرعيـة فمنتوجهاهتم السياسية؛ 

اصة قبل العامة؛ ماذا يعانون من ضغط الظروف، وما يتحملونه مـن مـشاق قـد اخل
تكون نامجة عن فقدان أب أو أم، وحتمل أعباء األرسة كام يف قصة جابر؛ إذ قـال لـه 

َشأنك َما«: ÷ ُ ْ ُقلت ؟»َ ْ َأبطأ :ُ َ ْ َّعيل َ َ ِمجيل َ َ َوأعيا َ َْ ُفتخلفت َ ْ ََّ َ َفنَزل ،َ َ ُحيجنُـه َ ُ ْ ِبمحجنـه َ ِ َِ ْ  َّمُثـ ،ِ
َقال ْاركب «:َ َ ُفركبت» ْ ْ ِ َ ْفلقد ،َ َ ُرأيته ََ ُْ َ ُأكفـه َ ُّ ُ ْعـن َ ِرسـول َ ُ ِاللـه َ َقـال !÷ َّ َتزوجـت «:َ ْ َّ َ  ؟»َ
ُقلت ْ ْنعم :ُ َ َقال ،َ ًبكرا «:َ ْ ْأم ِ ًثيبا َ ِّ ُقلت ؟»َ ْ ْبل :ُ ًثيبا َ ِّ َقال ،َ َأفال :َ َ ًجارية َ َ َتالعبها َِ ُ ِ َ َوتالعبك ُ ُ َِ َ  ؟ُ
ُقلت ْ َّإن :ُ َأخو ِيل ِ َ ُفأحببت ٍاتَ ْ َ ْ َ ْأن َ َأتزوج َ َّ َ َ ًامـرأة َ َ َ َّجتمعهـن ْ ُ ُ َ ْ َّومتـشطهن َ ُ َُ َُ ُوتقـوم ْ ُ َ َّعلـيهن َ ِْ َ َ، 
َقال َأم «:َ َإنك اَ َّ ٌقادم ِ ِ َفإذا َ َقدمت َِ ْ ِ َفالكيس َ ْ َ ْ َالكيس َ ْ َ َّثم ،»ْ َقال ُ ُأتبيع :َ ِ َ َمجلك َ َ َ ُقلت ؟َ ْ ْنعم :ُ َ َ، 

ُفاشَرتاه َ ْ ٍبأوقية ِمنِّي َ َّ ِ ُ َّثم ،ِ َقدم ُ ِ ُرسول َ ُ ِالله َ ِقبيل ÷ َّ ْ ُوقدمت َ ْ ِ َ ِبالغداة َ َ َ ْ ْفجئنَا ِ ِ َإىل َ ِالمـسجد ِ ِ ْ َ ْ 
ُفوجدته َ َُ ْ َعىل َ ِباب َ ِالمسجد َ ِ ْ َ َقـال ْ َأاآلن «:َ ْ َقـدمت َ ْ ِ ُقلـت ؟»َ ْ ْنعـم :ُ َ َقـال ،َ ْفـدع :َ َ َمجلـك َ َ َ َ 
ْفادخل ُ ْ ِّفصل َ َ ِركعتني َ ْ ََ َ ُفدخلت ،ْ ْ َ َ ُفصليت َ ْ ََّ َفأمر ،َ َ َ ًبالال َ َ ْأن ِ َيزن َ ِ ُله َ ًأوقية َ َّ ِ َفوزن ،ُ ََ ٌبـالل ِيل َ َ ِ 
َفأرجح َ ْ َ ِالميزان ِيف ِيل َ َ ِ ُفانطلقت ،ْ ْ َ ََ َّحتى ْ ُوليت َ ْ َفقال ،ََّ َ ُادع َ ًجابرا ِيل ْ ِ ُقلت ،َ ْ َاآلن :ُ ُّيرد ْ ُ َّعيل َ َ َ 
َاجلمل َ َ ْومل ْ َ ْيكن َ ٌيشء َُ ْ َأبغض َ َ ْ َّإيل َ َ ُمنْه ِ َقال ،ِ ْخذ «:َ َمجل ُ َ َولك َكَ َ ُثمنُه َ َ  فعـرف جـابر أهنـا »َ

  .وسيلة مهذبة ملساعدته عىل كفالة أخواته
 العالقة بني القائد والرعية هي عالقة إنسان بإنـسان تقـوم عـىل اإلحـساس -4

ُّ وضح النبي وقدباملسئولية، والواجب اإلنساين جتاه الناس،  َ  ذلـك يف أكثـر مـن ÷ََّ
  .÷التأيس به موقف؛ وفقنا اهللا للسري عىل هداه، و
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  :)يف شعبان سنة أربع(  وبدر املوعد،وتسمى بدر الصغرى)1( غزوة بدر اآلخرة-25
 يف ألـف ومخـسامئة مقاتـل،  أحـديـوم للموعد الذي ذكره أبو سـفيان ÷ خرج

ٍّيبُ عىل املدينة عبداهللا بن عبداهللا بن أواستخلف  ، اللـواء عـيل بـن أيب طالـبومحل، َ
 أبو سفيان بن حرب من مكـة يف قـريش وهـم ألفـان، خرجو،  ببدر ثامنية أيامفأقام

ً مـتعلال ؛ِانَرْهـَّ سـفيان بـدا لـه الرجـوع مـن الظا؛ غـري أن أبـومعهم مخسون فرسا
ٌارجعوا فإنه ال يصلحنَا إال عام خصب غيداق؛ نرعى فيـه الـشجر، : ، وقالِطْحَبالق َ ْ ٌ ْ ُ ْ َُ ِ ٌ ِ

ُفـس ونرشب اللبن، وإن عامكم هذا عـام جـدب فـارجعوا؛  ،ِيقِوَّ الـسَشْيَ جـ:ُّمواَ
  . ]1/385الواقدي [. مل خيرج:وقيل

Œ…‚Ö]ìÃÖ]æ<V< <

ُحرصـه للموعد، وإقامته الطويلة يف بدر ÷يظهر من مبادرة النبي  -1 ُ ْ  الـشديد ِ
 ؛ وإعادة معنويات املـسلمني كـام كانـت والرجيع، وبئر معونة،عىل مسح آثار أحد،

 ُفِجـْرُ مسعود إىل املدينة يثبط الناس، ويَْن بَمْيَعُ عىل ذلك أن أبا سفيان أرسل نيدل
والذي نفـيس «:  بنربة حازمة÷ النبي فقال ؛بام مجع أبو سفيان من اجلموع العظيمة
  .»بيده ألخرجن وإن مل خيرج معي أحد

ا فلـم ختـرج، ً فقد خذل اهللا قريـش؛ا حني خرجً حكيم÷كم كان قرار النبي  -2
للعرب، وكـم هـي فرصـة ثمينـة، ودعايـة  وهي سوق عظيمة ٍ بدرَوصادف موسم

  .ا عىل الساحة، يتحدى أبا سفيان فلم يأتًرِطْيَسُ م÷ضخمة أن يكون النبي 
 أن يأمر أصحابه بأخذ جتـارهتم معهـم؛ ليـستفيدوا ÷ بال النبي عن مل يغب -3

 اجلانب االقتصادي، وأنه مع اجلهـاد َ أصحابه وأمته أمهيةَمِّلَعُِيلَمن موسم السوق، و
                                                           

 ،3/169كثري  والسرية النبوية البن ،4/100 والبداية والنهاية ،1/384 والواقدي ،3/220ابن هشام  )1(
 حيـث كـان النـاس ؛ املناسب ملوسم بدروهو ، يف ذي القعدة:وقيل يف شوال، :وقيل. 2/59والطبقات 

 .جيتمعون هبا ويتبادلون التجارة
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 للعرب أنـه غـري َرِهْظُ يريد أن يكام ،اً ربحوا يف الدينار ديناروقد متوازيني، ِْنيَّطَ خيف
ُ، وأنه ال يتضعضع، ولسان حاله الرشيف ينشد)1(مكرتث بعدوه َُ َ ِ :  

ـــــش ـــــدي لل َّوجتل ِ ُّ َ َ ِامتني أرَ ُ َ ـــــمِ ُهي ِأين ل  ِ ّ ــــَ ْري ــــدَ َّب ال ْر ال أتضعــــْهِ َ َ َ ُضعِ َ 

  )ـا هً شهر49يف ربيع األول عىل رأس ( )2(ندلَ اجلِةَومُ غزوة د-26
َال ويْيَيف ألف من املسلمني، يسري ل÷  خرج َ هنُنُمْكً  رجـل مـن بنـي ودليلها، ًارَ

َ عىل املدينة سباع بن عرفطة الغفـاري؛ واستعمل ،َةَرْذُع َ ُ ْ ُ َ َ َْ  أن :وسـبب هـذه الغـزوةِ
، قرتبوا من املدينةجامعة هبا كانوا يظلمون الناس، ويقطعون الطريق، ويريدون أن ي

َمنهم إذا هم مغربون أي÷ فلام دنا النبي ُ ِّ بعيدون، أو يف ناحيـة املغـرب، وإذا آثـار : َُ
ْمـن أصـابفأصـاب   فهجم عىل ماشيتهم ورعاهتمالنعم والشاء؛ مـن ، وهـرب )3(َ

ًبساحتهم فلم جيد هبا أحدا، فأقام ÷ هرب، وانترش اخلرب فتفرقوا، ونزل رسول اهللا  َ َ
َا، وبث الرسايا فلم تصب منهم أحدا سوى رجل أرس، فسأله رسول اهللا ًهبا أيام ِ ُ ًَ َ ْ ِ ُ÷@

هربـوا حـني سـمعوا أنـك أخـذت نعمهـم، فعـرض عليـه اإلسـالم : عنهم؛ فقال
ا بنعمة األمـر بـاملعروف والنهـي ًورُْرسَا مًِرافَ ظ÷النبي  عاد .]2/62الطبقات [فأسلم

  .لة اإلسالمعن املنكر، والنفوذ الواسع الذي حققه لدو
ìÃÖ]æ<Œ…‚Ö]V 

ال يكاد عجبـي ينقـيض مـن النبـي الطـاهر والـصحب األخيـار وهـم يطـوون 
الصحراء احلارقة مسافة شهر ذهابا وإيابا؛ من أجل إقامـة العـدل، وزرع األمـن يف 
ديار الناس وطرقهم حتى ولو مل يكونوا حتت نفوذ الدولة اإلسالمية الفتيـة؛ مـا دام 

                                                           
 .3/385، ودالئل النبوة 203ص » املغازي«تاريخ اإلسالم )1(
 .3/224ابن هشام .دمشق مخس ليال مخس أو ست عرشة ليلة من املدينة قرب تبوك، بينها وبني ِدُْعبلدة عىل ب)2(
 .ًرجع قبل أن يصل إليها، ومل يلق كيدا÷   أن رسول اهللا 3/224ذكر ابن هشام) 3(
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َصلوات اهللا وسالمه عليه وعىل آله يوم ولـد، ويـوم بعـث، ويـوم ًقادرا عىل ذلك، ف ِ ُِ َ ُ
ًّمات، ويوم يبعث حيا َ َ ْ ُُ َ ََ.  

> :))2(5 شعبان سنة 2ثنني يوم اال() 1()املريسيع(ِقِلَطْصُغزوة بني امل-27

 فبعـث جيمع الناس حلربـه، ِقِلَطْصُ أن احلارث بن أيب رضار سيد بني امل÷بلغ النبي 
 ÷ إىل احلارث وأومهه أنه من املنارصين لـه، فـأتى النبـي فجاءطلع خربهم،  ليستَةَدْيَُرب

 أبـا :وقيلزيد بن حارثة عىل املدينة  ÷ النبي استخلفحتركاهتم، بمعلومات كافية عن 
 يف جيـشه كثـري مـن املنـافقني وخرج، ‘ سلمة ُّ وأم،ُعائشة:  معه من نسائهوخرجذر، 

 النبـأ وصـل . القبض عىل جاسوس للمـرشكني فقتـلَيِقْلُ الطريق أويفيريدون الدنيا، 
 اجلاسوس؛ فتفرق العرب عن احلارث وبقـي يف ِلْتَ وق÷جلموع املرشكني بمسري النبي 

 فرتاموا ؛اَْوبَأَال إله إال اهللا، ف:  بندائهم أن يقولواوأمر إىل املريسيع، ÷ النبي انتهى .قومه
ُفق عليهم املسلمون محلة رجل واحد، فحملساعة،  َتلَ َقتـل من املرشكني عـرشة، ِ َ  ٌّ عـيلَ

ُا، وأرسًفارسني، وعبدالرمحن بن عوف فارس  ْتَذِخُ والذرية، وأُ النساءِتَِيبُا، وسًوا مجيعِ
  . )3( وسبيت مائتا أرسة، ومخسة آالف شاة،ٍ ألفا بعري: أمواهلمُّلُك

                                                           
 ،80 وتأريخ خليفـة ،4/178البداية والنهاية : ينظر.  املدينة، نحو الساحلَنِ مٍدَُرماء خلزاعة عىل ثامنية ب )1(

، والواقـدي 2/134، وعيون األثر 3/302ام ، وسرية ابن هش4/486 وسبل اهلدى ،221وحممد رضا 
 .256، ومغلطاي ص 2/62، وابن سعد 1/404

: انظـر.  احلافظ ابن حجـر ذلـكورجح، 4/44 قال ابن سعد، والواقدي، والبيهقي يف دالئل النبوة وبه) 2(
 وقـد ابن إسحاق وغريه، ذكرههـ، 6 سنة :وقيل موسى بن عقبة، ذكرههـ، 4 سنة :وقيل، 7/495الفتح 

قدمناها عىل غزوة اخلندق؛ اتباعا لكثري من أصحاب السري والتاريخ؛ وألن فيها حديث اإلفـك، وجـرى 
 ذكـر إن: وقد قيـلفيه ذكر سعد بن معاذ، وسعد أصيب يوم اخلندق، فعلم هبذا أن غزوة املريسيع قبلها، 

ٌسعد بن معاذ وهم؛ والصواب سعد بن عبادة؛  َ إسـحاق مـن أن  رجح البعض مـا ذهـب إليـه ابـن لذلكَ
  .2/115زاد املعاد : ينظر. الغزوة كانت يف السنة السادسة

ُّأنه أغار عىل بني املصطلق، وهم غارون، وأنعـامهم تـسقى عـىل : 2403 رقم 2/890وروى البخاري ) 3(
رواية الـصحيحني تـشعر :  علق الغزايل عىل هذه الرواية بقولهوقداملاء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذرارهيم، 

= 
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V^ بجويرية@÷زواجه 

ُفكاتبتـه أحـد األنـصار  احلارث وقعـت يف سـهمُ بنتُةََّركان يف السبايا ب َْ َ َ َ
 عـىل )1(

هل لك :  له ما نزل هبا وبأهلها، فقالْتَكَشَ تستعينه، و÷ ِِّيب النَّ إىل فجاءت؛نفسها
، وسـامها  )2( بـذلك وتزوجهـاْتَبـَّحَرَ ف؟يف خري من ذلك؟ أدفع عنـك وأتزوجـك

؛ ÷سـول اهللا أصـهار ر:  بذلك أطلقوا ما يف أيدهيم وقـالواُ علم الناسفلام َةَيِرْيَوُج
َأطلقفلقد  ِ ْ ِّ من الرق من قومهاُ  وأصـيب!  كان أبرك منها عـىل قومهـافام ؛ أرسةُ مائةِّ

َوقـدم ،، أصابه رجل من األنـصار عـن طريـق اخلطـأََةابَبُمن املسلمني هشام بن ص ِ َ َ 
ا عىل قاتل أخيـه فقتلـه َدَا لإلسالم وأخذ دية أخيه، ثم عً من مكة مظهرُسَيْقِأخوه م

أسـهم  وقـع يف هـذه الغـزوة حـوادث خطـرية، وقـد، ]5/375أسد الغابـة [اًدَتْرُ مَّرَوف
  :تضخيم نتائجها املنافقون يف

 <<Ùæù]<p‚{£]Vٍرْبـَ بـن وَاننَِ وسـ، اخلطـابِْن بَرَمُ عَريِجَ مسعود أَْن بَاهَجْهَ جَّنَ أ 
 ورصخصار، يا معـرش األنـ:  اجلهنيفرصخ اقتتال عىل املاء؛ ِجَرَْز اخلَي حليفِنَهُاجل

ٍّيبُ أُْن باهللاُِدْبَ عفغضب ؛يا معرش املهاجرين: جهجاه  فـيهم ، وعنده رهط مـن قومـه،َ
ا يف بالدنـا، واهللا مـا َونـُرَاثَا؟ نافرونا وكَوهُلَعَ فْدَقَأ: ، وقالٌثَدَزيد بن أرقم غالم ح

ا إىل نَـْعَجَواهللا لـئن ر، أما َكْلُكْأَ يَكَبْلَ كْنِّمَس:  قريش إال كام قيل)3(َا وجالبيبَنُّدُعَأ
                                                           

َباغت القوم وهم غارون، ما عرضت عليهم دعوة، وال بـدا مـن جـانبهم نكـوص، وال ÷ لرسول بأن ا َ
َعرف من أحواهلم ما يقلق،  ِ ٌوقتالُ َ ِ  يبدؤه املسلمون عىل هذا النحو مستنكر  يف منطق اإلسالم ، مستبعد يف َ

 .10ص فقه السرية .  رفضت االقتناع بأن احلرب قامت عىل هذا النحوومن ثمسرية رسوله، 
  .طلبت أن يعتقها مقابل أن تدفع له مبلغا من املال لتصري حرة بعد دفع مال الكتابة) 1(
وروي أنه زوجها أبوها بعد أن أسلم، ودفع النبي إليه ابنته، فأسلمت وحسن إسالمها، فخطبهـا رسـول ) 2(

 .3/308سرية ابن هشام . إىل أبيها فزوجه إياها، وأصدقها أربعامئة درهم÷ اهللا 
األزر الغـالظ، :  لقب من كان أسلم من املهاجرين، لقبهم بذلك املرشكون، وأصل اجلالبيب:جالبيب )3(

 .3/303ابن هشام . وكانوا يلتحفون هبا فلقبوهم بذلك
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هـذا مـا فعلـتم :  عنـده وقـالْنَ، ثم أقبل عـىل مـَّلََذا األَهنِْ مزَُّ األعَّنَجِرْخُيَاملدينة ل
بأنفسكم، أحللتموهم بالدكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما واهللا لو أمسكتم عـنهم 

خربه، فـأ ÷ زيد بن أرقم إىل رسول اهللا فمشى ؛ما بأيديكم لتحولوا إىل غري داركم
 ، فليقتلـهٍْرشِ بـَنْ بـَادَّبـَ عْرُم :، فقالوقد فرغ من عدوه، وعنده عمر بن اخلطاب 

 يف النـاس ِادَ نـولكـنا يقتـل أصـحابه، ً بـأن حممـدُ الناسُثَّدَحَتَ يا عمر ال ي:فقال
 فارحتـل النـاس، ومـشى - يرحتـل فيهـا ÷ يف ساعة مل يكن رسـول اهللا -بالرحيل

 بـاهللا مـا فحلف ؛ُهَغََّل حني بلغه أن زيد بن أرقم قد ب÷ل اهللا عبداهللا بن أيب إىل رسو
 من حرض من األنـصار مـن فقال -اًا عظيمً وكان يف قومه رشيف-ُتْمَّلَكَ وال تُتْلُق

 يف حديثـه ومل حيفـظ مـا قـال َمِهَيا رسول اهللا عسى أن يكون الغالم قد و: أصحابه
ّا عىل ابن أيبًبَدَالرجل؛ ح  وسار لقيه أسيد بـن ÷ استقل رسول اهللا فلام ا عنه،ًعْفَ ودَ
 ؟ تروح يف مثل هـذه الـساعةَ يا رسول اهللا ما كنت:وقالاه بتحية النبوة، َّحضري فحي

 فأنت يا رسـول اهللا خترجـه منهـا إن شـئت، وهـو واهللا :قال أيب، ُفأخربه بام قال ابن
 لقـد جاءنـا اهللا بـك وإن  به، فـواهللاْقُفْ يا رسول اهللا ار:ثم قالالذليل وأنت العزيز، 

 مـشى رسـول ثم، اًكْلُى أنك قد استلبته مََريَ فإنه ل؛ُوهُجِّوَتُِي لَزََر له اخلَونُمِظنَْيَقومه ل
 يومهم ذلـك َرْدَ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وص÷اهللا 

 وإنام ؛اً نيام األرض حتى وقعواَّسَل بالناس فام وجدوا مَ نزثم الشمس، ُمُْهتَحتى آذ
 ًةَقِّدَصُن مو سورة املنافقونزلت ،فعل ذلك ليشغل الناس عن حديث عبداهللا بن أيب

يا رسول اهللا، بلغنـي :  فقال وجاء عبداهللا بن عبداهللا بن أيب ،ما قال زيد بن أرقم
َ البد فاعال فَ أيب، فإن كنتَلْتَأنك تريد ق د  به فأنا أمحل إليك رأسـه، فـواهللا لقـِينْرُمً

 بوالده مني، وإين أخشى أن تـأمر غـريي بقتلـه فـال ََّربَ اخلزرج ما من رجل أِتَمِلَع
ا  مؤمنًـَلُتـْقَأَ ف!!ُهَلـُتْقَأَي نفيس أنظر إىل قاتل عبداهللا بـن أيب يمـيش يف النـاس فِنُعَدَت
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 صـحبته مـا بقـي ُنِسْحـُ ون،بل نرتفق بـه: ÷ فقال رسول اهللا ، النارَلُخْدَأَبكافر ف
ٍّ ابن أيبَثَدْحَ بعد ذلك إذا أوكان !)1(معنا َ  كـان قومـه هـم الـذين يعاتبونـه َثَدَ احلُُ

بلغه ذلـك مـن   حني لعمر بن اخلطاب ÷ رسول اهللا فقال ؛ويأخذونه ويعنفونه
 )2(ٌفُ لـه آنـْتَدِعُْر ألُهْلُتْقا : يلَتْلُ يوم قُهُتْلَتَكيف ترى يا عمر؟ أما واهللا لو ق: شأهنم
َ ألُقد واهللا علمت:  فقال عمر؛ُهْتَلَتَقَ اليوم بقتله لاُهتْرَمَلو أ  ُمَظـْعَ أ÷ اهللا ِ رسـولُرْمـَ
ا مـن ًا من الراحة ارحتلوا حتى كانوا قريبـً أن أخذ الناس قسطَدَْعوب؛  من أمريًةَكََرب

  .ً حطوا قليال للراحة ثم ارحتلوا ومحلوا هودج عائشة، ومل تكن فيه-املدينة
êÞ^nÖ]<p‚£]<V<oè‚uÔÊý]Vُتْسَلَ يل بعريي جَلِّحُكنت إذا ر:  عائشةقالت 

 ٍ من املدينة اسرتاح يف مكان÷ النبي َبُرَ قفلاملون يب، َّ املوكيرفعه، ثم ْيِجَدْوَيف ه
 لقضاء حاجتي ُ يف الناس بالرحيل فارحتل الناس، وخرجتَنَّذَ أثم الليل، َضَْعب

 القوم واحتملحتى وجدته،  فسقط مني، فبقيت أبحث عنه ،ٌدْقِ عنقي عويف
اهلودج  يظنونني فيه وانطلقوا، فرجعت إىل العسكر وما فيه من داع وال جميب، 

َِّيل إَعِجُ لرُّتْدِقُ قد افتْوَ لْنَ أُ بجلبايب ثم اضطجعت يف مكاين، وعرفتُتْفَّفَلَتَف َ ،
 كان ختلف عن وقد، )3(ُّميَلُّ السِلَّطَعُ بن املُ يب صفوانَّرَفواهللا إين ملضطجعة إذ م

َّيلَ مع الناس، فرأى سوادي فأقبل حتى وقف عِْتبَالعسكر لبعض حاجته فلم ي َ ،
إنا هللا وإنا إليه راجعون، ظعينة : ، فقالُ علينا احلجابَبَْرضُوكان يراين قبل أن ي

 يرمحك اهللا؟ فام كلمته، ثم ِكَفَّلَما خ:  وأنا متلففة يف ثيايب، وقال!÷رسول اهللا 
                                                           

) املغـازي(، وتاريخ اإلسالم للـذهبي 3/309 وابن هشام ،2/608 والطربي ،4/181البداية والنهاية )1(
  .2/356، وذكره السهييل 268ص 

ٍّلو أخذ باقرتاح عمر بقتل ابن أيب لدافع عنه أناس محية وعصبية، ولكنه ÷  ألرعدت له أنوف أن النبي معنى) 2( َ ُ
 .2/291السرية احللبية . اليوم وبعد أن خذله أناسه املدافعون عنه لو أمرهم بقتله لقتلوه دون إبطاء

 .2/545وسري أعالم النبالء ، 3/31أسد الغابة ) 3(
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ا ًعني، فركبت وأخذ برأس البعري فانطلق رسيع َرَخْأَتْاركبي، واس:  البعري وقالَبَّرَق
 اطمأنوا فلام، ونزل الناس ُ حتى أصبحتُّتْدِقُتْ وما اف،يطلب الناس فام أدركناهم

 العسكر، وواهللا ما أعلم َّجَ أهل اإلفك ما قالوا؛ فارتفقال ؛طلع الرجل يقود يب
ا، وال يبلغني من ذلك ًا شديدً ألبث أن مرضت مرض املدينة ملويف، بيشء من ذلك

ً، وال يذكرون يل منه قليال َّيََوبَ وإىل أ÷ انتهى احلديث إىل رسول اهللا وقديشء، 
 ُ كنت إذا اشتكيت؛ بعض لطفه يب÷ من رسول اهللا ُا، إال أين قد أنكرتًوال كثري
 يف نفيس جلفائه ُّدتِجَوَ ف؛ يب، ومل يفعل ذلك يب يف شكواي تلكَفَطَرمحني ول
َ أن أنتقل ألمي متُواستأذنت ال عليك، وكان إذا زارين عند أمي ال : ي، فقالِنُضِّرُ
 ُفخرجت ؛ من وجعي بعد بضع وعرشين ليلةُتْهِقَ؟ حتى نْمُيكِكيف ت: يزيد عىل

 ْ بن املطلب بن عبدمناف، فعثرتٍمْهُ بنت أيب رٍحَطْسِليلة لبعض حاجتي ومعي أم م
 :قالتا، ً بئس ما قلت ملهاجر شهد بدر:قلت، ٌحَطْسِس مِعَت:  فقالتيف كسائها،

 فام قدرت أن ؛ وما اخلرب؟ فأخربتني بقول أهل اإلفك:قلتأوما بلغك اخلرب؟ 
أقيض حاجتي، ورجعت، وما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي، 

 يف الناس ÷اهللا  رسول وقام ،يِعْوَ من رْتَأَّدَهَ أمي لعدم إخباري، فُوعاتبت
أهيا الناس، ما بال «:  فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال- وال أعلم بذلك -خيطبهم 
ا، ً منهم إال خريُتْمِلَ يؤذونني يف أهيل، ويقولون عليهم غري احلق، واهللا ما عٍرجال

ا من بيويت إال وهو ًا، وما يدخل بيتًويقولون ذلك لرجل واهللا ما علمت منه إال خري
 وأشعل قصة اإلفك عبداهللا بن أيب وتناقلها ُهَْربِ الذي توىل ك وكان-!؟)1(»معي

ْومح، وحسان، ٌحَطْسِ م:الناس، ووقع يف اإلفك  بنت جحش؛ ألن أختها زينب ُنةَ
                                                           

 رقـم 5/31، والرتمـذي 2770 رقـم 4/2129، ومـسلم 24530، و 2518 رقـم 944-2/923لبخاري ا) 1(
  .4929، 4927 رقم 8/571، وأبو يعىل 7099 رقم 20-16/13، وابن حبان7/302، والبيهقي 3180
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 زينب فعصمها اهللا فأما. كانت املنافسة الوحيدة لعائشة يف جامهلا ÷زوج النبي 
:  وهو من األوسٍْريَضُ حُْن بُدْيَسُ أ÷  اهللاَ رسولفأجاب -اًبدينها فلم تقل إال خري

 ٌلْهَ أْمُهَيا رسول اهللا إن كان القائل من األوس كفيناك إياه، وإن كان من اخلزرج ف
 َ وما قلت؛ أعناقهمُبَْرضُ ال تَكذبت:  سعد بن عبادةفقال أعناقهم، َبَْرضُ تَْنأل

 هذا، َتْلُن قومك ما ق ولو كانوا م؛هذه املقالة إال ألنك قد عرفت أهنم من اخلزرج
 يتفاقم الرش وكاد،  )1( ولكنك منافق جتادل عن املنافقني اهللاُِرْمَعَكذبت ل: فقال أسيد

َّيلَ من املنرب فدخل ع÷ رسول اهللا ونزلبني األوس واخلزرج،   عيل بن أيب فدعا، َ
 أسامة فأماطالب، وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي يستشريهام يف فراق أهله، 

  اهللاُِقِّيَضُيا رسول اهللا مل ي:  عيل فقالوأماا وأشار بالذي يعلم من براءيت،  ًثنى خريفأ
 َرةَريَ ب÷ رسول اهللا فدعا؛ )2(َكْقُدْصَ اجلارية تِلَ سواها كثري، وسُعليك، والنساء

 ُوالذي بعثك باحلق ما رأيت: ؟ قالت لهِكُبْيِرَ من يشء يِ هل رأيتُةَيرَِر بْيَأ: فقال
ا قط أكثر من أهنا جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها فتأيت الداجن ًرْا أمعليه
َّيلَ ثم دخل ع: قالت،فتأكله  وعندي أبواي وامرأة من األنصار، وأنا ÷ رسول اهللا َ

                                                           
يا رسول اهللا، أنـا واهللا أعـذرك منـه إن كـان مـن : فقال سعد بن معاذ: 2518 رقم 2/942يف البخاري ) 1(

س رضبنا عنقه، وإن كان من إخواننا من اخلرزج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقال سعد بـن عبـادة وهـو األو
كـذبت لعمـرو : كذبت لعمرو اهللا ال تقتله، وال تقدر عىل ذلك، فقام أسيد بن احلضري فقال: سيد اخلزرج

يـة ابـن هـشام تنـاقض اهللا، واهللا لتقتلنه فإنك منـافق جتـادل عـن املنـافقني، فبـني روايـة البخـاري وروا
 .واضطراب، واهللا أعلم بصحة ذلك؛ فأسيد وسعد وسعد من خرية األنصار مروءة وتقوى

ًذكرت بعض كتب السري  أن عليا رضب اجلارية رضبا شديدا يقول هلا) 2( ً  كـالم وهـو ،اصدقي رسول اهللا: ّ
 وهـوا معروف بـالورع، ًّ إن عليثمًعىل رضب اجلارية ظلما، ÷  فال يعقل أن يسكت النبي ؛غري صحيح

 عنـه إال كظـم َفِرُ عـوما ألنه من حلم رسول اهللا ودمه، إال أنه ليس بجالد، ؛ا وعاراًمـَلَوإن كان يعيش أ
 الذي أوىص أهله أن يعاملوا ابن ملجم الذي اغتاله معاملة كريمة، وهناهم عن وهوالغيظ، وحتري احلق، 

ُن إليها بعد قيادهتا حلرب اجلمل الدامية، فخلقه خلق رسول  الذي عفى عن عائشة وأحسوهو،  بهِةَلْثُمـْال ُ ُُ ُُ ُ
 .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.فهو نسخة منه@÷اهللا 



 )236( 

يا عائشة إنه قد كان ما بلغك : أبكي وهي تبكي معي، فجلس فحمد اهللا، ثم قال
ا مام يقول الناس فتويب إىل اهللا؛ ًءْوُ سِقد قارفت ِمن قول الناس فاتقي اهللا، فإن كنت

َّجف[ دمعيَصَلَفإن اهللا يقبل التوبة عن عباده، فواهللا ما هو إال أن قال يل ذلك فق َ [

 فلم يتكلام، ÷ أن جييبا عني رسول اهللا َّيََوبَ أُا، وانتظرتً منه شيئُّسِحُحتى ما أ
َّ يف اهللاَُلِزنُْ شأنا من أن يَصغر يف نفيس وأَرَقْحَ أُتنُْ ألنا ك اهللاُِيماو  به يف ُأَرْقُا يًآنْرُ قِ

ا ً يف نومه شيئ÷ى رسول اهللا َرَ به، ولكن قد كنت أرجو أن يَّىلَصُاملساجد وي
أال جتيبان :  مل أر أبوي تكلام قلتفلام، اً خربََربُ عني، أو ْخي ما قيليكذب اهللا به

نجيبه؟ وواهللا ما أعلم أهل بيت دخل عليهم واهللا ما ندري بامذا :  اهللا؟ فقاالَرسول
 َ ال أتوب مام ذكرتواهللا:  وقلتفاستعربت؛ ما دخل عىل آل أيب بكر يف تلك األيام

 بام يقول الناس واهللا يعلم أين منه بريئة ألقولن ما مل ُ إين ألعلم لئن أقررتواهللا، ًأبد
×﴿يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون ال تصدقونني،  ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd ( ª!$# uρ ãβ$ yè tGó¡ ßϑø9 $# 

4’ n? tã $tΒ tβθ à ÅÁ s?﴾]جملسه حتى نزل عليه ÷ يربح رسول اهللا فلم ،]18:يوسف 
ِّالوحي، ثم رس ِّالدر[ ِانَمُ اجلُلْثِ منه مُرَّدَحَتَيَ عنه فجلس وإنه لَيُ  فجعل ٍاتَ يف يوم ش]ُّ

 ِبحمد: ، قلتِكَتَاءََراهللا ب أبرشي يا عائشة فقد أنزل : عن جبينه ويقولَقَرَعْيمسح ال
 خرج إىل الناس فخطبهم وتال عليهم ما أنزل اهللا عليه من القرآن يف ذلك، ثم، اهللا
 ممن أفصح وكانوا جحش ِ بنتَ ثابت، ومحنةِْن بَ بن أثاثة، وحسانِحَطْسِِم أمر بثم

 إن:  عن بعض رجال بني النجارقال ابن إسحاق،  حد القذفْمُهَدَلَجَبالفاحشة ف
يا أبا أيوب أتسمع ما يقول الناس : أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب

واهللا ما كنت :  أيوب فاعلة؟ قالتَّ يا أمِتنُْكَ، أٌبِذَكَبىل وذلك ل: يف عائشة؟ قال
⎪⎦t (βÎ¨﴿ : نزل من القرآن ومام،)1( واهللا خري منكُألفعله، قال فعائشة Ï%©! $# ρ â™!% y` 

                                                           
 .2/170 واالكتفاء ،3/315ابن هشام ) 1(
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  .)1( أن يغفر اهللا يل؛ فأنفق عىل مسطحُّبُِح بىل واهللا إين أل:بكر
<ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V 1- ٍّيبُ أُ ما بلغ ابـن÷مل يبلغ املرشكون من أذية رسول اهللا ، فـام َ

 ثـم،  كحديث اإلفك؛ ألنه تعرض فيه للمساس برشفهٌ رسول اهللا مصيبةَبْلَى قَمْدَأ
 جعـل اهللا ومـا ؛ يف األرضِهِبـَنَِذ بٌزِارَا؛ ألن الذي بث السم غـًال يقدر أن يفعل شيئ

                                                           
 والقرطبي ،2/23/175 وتفسري الرازي ،10/18/118 وتفسري الطربي ، بترصف يسري3910البخاري رقم ) 1(

 .2/165 واالكتفاء ،3/316 وابن هشام ،7/228 وجممع البيان ،265ول  وأسباب النز،6/2/132
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يبكـي وهـو :  يتلون ويتبـدلفاملنافقالدرك األسفل يف جهنم للمنافق إال خلطورته؛ 
 مـا عـانى، ÷ عانى منـه النبـي ٌاكَّتَ فٌء النفاق وباإن ،كاذب، ويضحك وهو كاذب

 املنـافقني الظـاهر، َانَيمـِ إ÷ النبـي َمََرتْ ذلك احورغمً عنه القرآن طويال، وحتدث
يقـول يف ! وأي نبي ما أكملـه؟!  هذا ما أمجله؟ٍنْيِ دُّوا معاملة املسلمني؛ فأيُلِومُوع

ُبل نحسن صحبته َ،ال«: شأن رأس النفاق َ ْ ُ ُ َْ ِ ُ ْ َ«.! 
 استعد الذي عبداهللا بن عبداهللا بن أيب؟ :مدرسة تعلم فيها احلي بن امليت أي -2

 وقف هذا الفتى عىل باب املدينـة ومنـع وقد هللا ورسوله، ًاءَضِْرأن يقطع رأس أبيه إ
  .َّلَ وأنت األذزَُّ فهو األع؛واهللا ال تدخل إال بأمر رسول اهللا: ًأباه من الدخول قائال

ٍّيبُعيري بالرزق، فابن أ الدنايا يف التُاعَِمج-3 َعريُ ي حتى عىل أحدْقِنفُ مل يَ  فالذين به، َّ
 ٌمْؤُ وهـو لـ؛ بمكارم غريهََّريَتبوأوا الدار واإليامن هم السابقون من األنصار؛ لكنه ع

 الـسالح الـذي وهـووا الرسـول يف الـشعب، َُرصَاشرتك فيه مع املرشكني الذين ح
وحيـصدون بـه ماليـني الـضعفاء يف الـشعوب أصيب به املستكربون يف عامل اليوم، 

 وكذلك الذي مات املاليني من أطفاله وشيوخه ونسائه ورجاله، والعراق، املنكوبة
  .غزة يف فلسطني أوضح برهان

ً نظـام األرسة تفـصيال يبهـر العقـول، ويـدهش ُلِّصَفـُنزلت سـورة النـور ت-4
 امعية أن تداين وحـي الـسامء؟مة بالقضايا االجترقى األنظمة املهتَى ألَّاأللباب، وأن

ِللمدرومن أين  َ َ ْ    .!ى باجلوهر؟َاهَضُ أن يِ
َ واحلُْرتَّ أال وهـي الـس؛بنى اإلسالم قاعـدة صـلبة يف شـأن األرسة-5  عـىل ُلْمـْ

 ورمى غريه بـالزنى فعليـه أن يـأيت َلَّوَقَ تومنالظاهر، ومل يقبل الشكوك وال الظن، 
  .ً جلدةَ بثامننيُهُرْهَ ظَبِْهلُ، وإال أِةَلُحْكُ املبأربعة شهود عدول أهنم رأوا امليل يف

ا عن الشكوك والوسوسة، واملطلع عـىل ًيريد اإلسالم لألرسة أن تستقر بعيد -6
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ُالولد للفراش وللعاهر احلجر«فـ واحلساب يوم القيامة، ،الضامئر هو اهللا ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ  فمن؛ )1(»ُ
ًة جلد ثامنني جلدة؛ حامية لألعراضرمى غريه بالزنى ومل يأت بشهود أربع ُ.   

لنـاس منـازهلم، ل ٌالَزْنـِإَ لـذوي املـروءات، وٌةَالَِق بجويرية إ÷ النبي ُاجَوَ ز-7
، وما أكرم الصحابة حني  زواج خري وبركةوكانومداواة للجراح، وخدمة للدعوة، 

 عـن أطلقوا ما يف أيدهيم من األرسى حني علموا بزواج النبي من جويريـة وعـربوا
  . ِالوفاء، والذوق، والفطرة السليمة يف احرتام الكبار، وذوي األقدار

 لألزمات حني رحل بالناس حتى أتعـبهم ليمنـع ÷ ما أحسن معاجلة النبي -8
  .، ويسكت البلبلة وتناقل اإلشاعاتالقيل والقال

ٌالقرآن قاطع -9 ِ َ ُ  ؛هـو كـافرف اهتمها بالفاحشة بعد نزول القرآن ِنَمَ ف، بربآءة عائشةُْ
 أمـا ، نبـي قـطُأةَرْ امـِتََغ من ارتكاب الفاحشة، وما ب%فقد صان اهللا نساء األنبياء 

  .]10/24جممع البيان [ِ ال يف العرضِنْيِّ يف الدٌ فخيانة’خيانة امرأيت نوح ولوط 
ا َيـ«:  وهـو يمتثـل لقاعـدة التوبـةُهَقـُلُ خَمَرْكَ، وما أ÷ النبي َنْيِ دَلَْمجَ ما أ-10

  . إهنا التوبة هبة اهللا العظمى لعباده العصاةنعم ،»ِويبُتَا فًبْنَ ذِتْفَارَ قِتنُْ كِْن إُةَشِائَع
 - حاشـاه مـن ذلـك-ا هلـاًغـضُ كرم اهللا وجهه بطالق عائـشة بٌّ عيلِْرشُ مل ي-11
 من طينـة النبـي فهو العار الذي تبلبلت به املدينة؛ َمَقْلَ ع÷ يتجرع مع النبي ولكنه

َاهنَكَ مَّزَا واحد، واملرأة مهام عَمُهُضْرِ ع÷  هـذه املـدة، ÷ا ال تساوي ضجر النبـي ُ
َِهنفإذا كان يف الطالق إ ، وهو غري متجاهل ملشاعر السيدة عائـشة ْنُكَيْلَلمشكلة فل ٌاءْ

 كـذب حمـض؛ فهذاوحقها وحرمتها، وليس بصحيح أن عليا رضب اجلارية بريرة، 
ُفخلق عيل هو خلق النبي ُ ُ   .من الظلم% ر اهللا أهل البيت ، وقد طه÷َ

                                                           
  ،2006 وابـن ماجـة رقـم  ،3486 إىل 3482 رقـم 6/180 والنـسائي ،2289، 2105البخاري رقـم )1(

 .2273 وأبو داود رقم ، 820وأمحد بن حنبل رقم 
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ا، ً أبو أيوب وأم أيوب حني ظنا بأنفسهام خريُهَقِزُ الورع، وقد رِينِّ الدُسْأَ ر-12
ِ محوقد ،هذا إفك مبني: وقاال   .اَمِهِعَرَ وَةَانَتَمَ ألسنتهام، وَةَارَهَ هلام ط اهللاَُدَ

َجلد -13 َ ًالذين خاضوا يف اإلفك؛ تطهريا هلم÷ ُّ النبي َ ِ ْ َوتـرك، َ َ َ ٍّ ابـن أيبَ َ َُ  ألنـه إمـا: ْ
ْكان حذرا مل يثبت عليه يشء؛ ُ َْ ْ َ َّ استحقارا أو جتاهال له؛ ألن احلد ال يطهرهوربام تركهً ًَ ُ َ َ ً.  

ٌ هتاف الغالمني مشئوم أيقظ نعرة اجلاهلية، وفتح ثغـرة لـسموم احلاقـدين -14 َُ ْ
م من مهاجرين وأنصار عىل النبي وأصحابه، واحلاسدين النسجام املؤمنني والتئامه

حلـسمه يف ÷ وأهنم جسد واحد، وكاد يقع بيـنهم الـرش لـوال مبـادرة رسـول اهللا 
ِمهده، وإرهاق اجليش بالسفر املضني حتى أنساهم احلزازات الطارئة َِ ِ َّ َ َ َ ْ َُ ْ َ.  

َّأشد يقظة وحنكة؛ فسد املنافذ برسعة÷  العدو يقظ يرتبص، لكن النبي -15 َ َ.  
َ كالم أسيد ز-16 ٍ ْ َ ٍلة كريم، فهو استفزاز زاد الطني بلة، ولكـل جـواد كبـوة، ولكـل ُ ِ َ ُ َّ

ًصارم نبوة؛ فكان رد سعد بن عبادة قويا وحازما،  ًّ َ ٌْ  ليس من املنافقني بل من كـرام ٌوسعدَ
ْلكن لطف اهللا باملؤمنني وصفت ضامئرهم؛قيسالرجال، وخيار األنصار هو وابنه  َ ََ َ َ َ.    

:)1()م627 -شوال سنة مخس هجرية يف() األحزاب(غزوة اخلندق-28 

، ِقْيَقُ أيب احلُ ابنُمَّالَمنهم س: ا من اليهود املوتورينً من حديث اخلندق أن نفركان
 إىل ْمُهْوَعَدَ عىل قريش فقدموا أخطب يف نفر من بني النضري وبني وائل ُْن بُّيَيُوح

: ت هلم قريشإنا سنكون معكم حتى نستأصله، فقال:  وقالوا÷حرب رسول اهللا 
 بام أصبحنا نختلف فيه نحن وحممد، ِ األول والعلمِيا معرش هيود إنكم أهل الكتاب

 وفيهم !!بل دينكم خري من دينه، وأنتم أوىل باحلق منه: ه؟ قالواا خري أم دينُنَنُِديَأف
öΝ﴿: نزل قوله تعاىل s9 r& t s? ’ n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM ö6 Éf ø9 $$Î/ 

                                                           
، وعيـون األثـر 4/512 وسـبل اهلـدى ،3/224 وابـن هـشام ،2/65 وابن سـعد ،2/440الواقدي ) 1(

، والـروض األنـف 205-3/202، وسـرية ابـن كثـري 2/574، والطربي 259، ومغلطاي ص 2/84
 .2/309، والسرية احللبية 1/125، واالكتفاء 3/279
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َّقالوا ذلك لقريش رس ، فاجتمعوا ÷ إليه من حرب رسول اهللا ْمُهْوَعَا دَِم ونشطوا لْمُهَ
ا، وأخربوهم ً، فدعوهم كام دعوا قريشَانَفَطَ خرج اليهود إىل غثموا له، ُدَعَّاتَو

 باهلزيمة ْمُهُاسَسِْح من األسباب يف استجابة قريش إولعل؛ اباستجابتهم فاستجابو
 يقودها ُانَفَطَ وغ، قريش يقودها أبو سفيانفخرجت؛ وا بموعد بدر الثانيةُوفُحيث مل ي

 فيمن َلةْيَخُ بن رُرَعْسِ، ومَةَّرُ بن عوف يف بني مُ، واحلارثَةَارَزَ يف بني فٍنْصِ حُْن بُةنَْيَيُع
:  آالفُا أربعةَهُ وأحابيشٌيشَرُق: ٍ آالفَةََرشَ جيش األحزاب عكانو ،تابعه من أشجع

   . والبقية من غطفان،معهم ثالثامئة فرس، وألف ومخسامئة بعري
َفشاور، ٌبْدَ بخربهم، ويف املدينة ج÷ رسول اهللا سمع َ َ  سلامن فأشار أصحابه، َ

 ÷  فوافق النبي- عمل مل تكن العرب تعرفهوهو-الفاريس بحفر اخلندق
 اخلندق َبُِرضَ احليطة، فَذْخَ أُبِارَجَّ التُمُهْتَمَّلَ عفقد ؛واملسلمون عىل هذه الفكرة
 العورة التي وهي- الرشقية إىل احلرة الغربيةِةَّرَ من احل:عىل املدينة من اجلهة الشاملية

 بسهولة، فكان  بقية اجلهات فال يتمكن العدو من اخرتاقهاأما -تؤتى منها املدينة
ُوعمقه ونصفا، تمرتا مخسة كيلو:هطول َُ ْ  مخسة أمتار يف األرض، يف عرض مخسة :ُ

َوعملأمتار تقريبا،  ِ ا للمسلمني يف ً ترغيب بنفسه؛ يف حفر اخلندق÷ اهللا ُ رسولَ
َوعملاألجر،  ِ وا، وأبطأ رجال من املنافقني، وجعلوا ُبَأَ فيه ودَبَأَدَ معه املسلمون، فَ
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 الرجل من وجعل، ÷ إىل أهليهم بغري إذن النبي يتعللون باألعذار ويتسللون
ُاملسلمني إذا نابته النَّائبة من احلاجة التي ال بد منها يذكر ذلك لرسول اهللا  َ ُِ ْ َ َ ÷

ويستأذنه يف اللحاق بحاجته فيأذن له، فإذا قىض حاجته رجع إىل ما كان فيه من 
$﴿:  اهللا تعاىل يف أولئك املؤمننيفأنزلعمله؛  yϑ̄ΡÎ) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ «! $$Î/ 
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 قال اهللا تعاىل يف املنافقني الذين كانوا يتسللون يف العمل ويذهبون بغري إذن من ثم
=ω (#θè﴿: ÷ي النب yè øg rB u™ !$tã ßŠ ÉΑθß™ §9 $# öΝ à6 oΨ÷ t/ Ï™ !% tæ ß‰x. Ν ä3 ÅÒ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ 4 ô‰ s% ãΝ n=÷è tƒ ª! $# 
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îπ uΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r&﴾]َّولـما، ]63:النور  من اخلندق أقبلت األحزاب، َغِرُ فَ

 يف ثالثة آالف من املسلمني، ÷ رسول اهللا وخرج ،ونزلت يف ثالثة معسكرات
حيي بن أخطب إىل  وجاء، حلصون املنيعةوا يف اُّنَصَحَتَ بالذراري والنساء فوأمر

 رسول اهللا َعَادَ قد ووكاني صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، ِظَرُكعب بن أسد الق
 ُإنك امرؤ مشؤوم، وإين قد عاهدت:  وقالله؛ عىل قومه، فأبى أن يفتح وعاقده ÷
َحم  زال به حتى فتح، فاما، ًقْدِصَ وًاءَفَ إال وُهنِْم َ ومل أر؛ ما بيني وبينهٍ بناقضُا فلستًدَّمُ

 حتى وافق )1( والغاربِةَوْر ُِّ يف الذُهُِلتْفَ يٌّيَيُمل يزل حووأخربه بقوة األحزاب اهلائلة، 
  بنَ اخلرب بعث سعد÷ انتهى إىل رسول اهللا فلام، عىل نقض العهد وموآزرة األحزاب

ات بن َّوَاهللا بن رواحة وخَمعاذ سيد األوس، وسعد بن عبادة سيد اخلزرج، وعبد
                                                           

 ، أعـىل الـسنام:الـذروةو ، بـه ذلـك ليـسكن ويـأنسُلَعْفُ املثل يف البعري، يوأصل ،أي خياتله ويراوضه) 1(
 .1181  القاموس ص . الكاهل وهو ما بني السنام إىل العنق:والغارب
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َاحلَا فًّإن كان حق: بري الستجالء اخلرب، وقال هلمُج وا يف ُّتُفَ، وال تُهُفِرْعَا أيل حلنً)1(وانُْ
 كانوا عىل الوفاء فاجهروا به للناس، فخرجوا فوجدوهم عىل وإن، )2(أعضاد الناس

، فرجعوا إىل ÷ا نالوا من رسول اهللا َّمـَ وتشامتوا معهم ل،أخبث ما بلغهم عنهم
اهللا أكرب، أبرشوا يا : ÷ رسول اهللا فقال، ُةَ والقارُلَضُع:  وقالوا÷سول اهللا ر

 هذه األثناء بدأت جتاوزات بني قريظة، وظهر عملهم اخلياين ويف، معرش املسلمني
باإلغارة عىل املدينة، حيث أخذ بعض صناديد بني قريظة حيومون حول بيوت 

ْكانت وقدة مشبوهة، املسلمني التي فيها أطفاهلم ونساؤهم بصور َ ُصفية َ ّ ُبنْت َِ ِعبد ِ ْ َ 
ِمطلبـْال ِ ّ ِحصن ِيف ُ ْ ِحسان ِ ّ ِبن َ ٍثابت؛ ْ ِ ْقالت َ َ َوكان :َ َ ُحسان َ ّ ُبن َ ٍثابت ْ ِ َمعنَا َ ِفيه َ َمع ِ َ 

ِالنّساء ِوالصبيان َ َ ْ ّ ْقالت ،َ َ ُصفية َ ّ ّفمر :َِ َ ٌرجل ِبنَا َ ُ ْمن َ َهيود ِ ُ َفجعل َ َ َ ُيطيف َ ِ ِباحلصن ُ ْ ِ ْ ْقدَو ،ِ َ 
ْحاربت َ َ َقريظة َبنُو َ َ ُْ ْوقطعت، َ َ ََ َبينَها َما َ ْ َوبني َ ْ َ ِرسول َ ُ ِالله َ َوليس ÷ ّ ْ ْبينَنَا ََ ْوبينَهم َ ُ ْ ٌأحد ََ َ َ 
ُيدفع ََ ُورسول َعنّا، ْ ُ َ ِالله َ ْوالم ÷ ّ َسلمونـَُ ُ ِنحور ِيف ِْ ُ ْعدوهم ُ ِ ّ ُ َيستطيعون َال َ ُ َِ َ ْأن ْ َ 

ُينْرصفوا ِ َ ْعنْهم َ ُ ْإلينَا َ َأتانا ْإن َ َ ْقالت فقلت ،ٍآت َ َُ َ ُحسان َيا :َْ ّ َهذا ّإن ،َ ّاليهودي َ ُ َِ َكما ْ َترى َ َ 
ُيطيف ِ ِباحلصن ُ ْ ِ ْ ّوإين ،ِ ِ ِوالله َ ّ َ ْأن ُهنَُآم َما َ ّيدل َ ُ َعىل َ ِعورتنَا َ َ ْ ْمن َ َوراءنا َ َ َ ْمن َ َهيود ِ ُ ْوقد، َ َ َ 
َشغل ِ ُرسول َعنّا ُ ُ ِالله َ ُوأصحابه ÷ ّ َ ْ َُ ْفانزل ،َ ِ ْ ِيهَإل َ ُفاقتله ْ ْ ُ ْ َقال ،َ ُيغفر :َ ِ ْ ُالله َ ِعبد َبنةا َيا َلك ّ ْ َ 

ِالمطلب ِ ّ ُ ِوالله، ْ ّ َ ْلقد َ َ ِعرفت َ ْ َ َأنا َما َ ِبصاحب َ ِ َ َهذا ِ ْقالت ! َ َ ّفلما :َ َ َقال َ َذلك ِيل َ ِ ْومل َ َ َأر َ َ 
ُعنْده َ ًشيئا، ِ ْ ُاحتجزت َ ْ َ ّثم َْ ْأخذت ُ َ ًعمودا، َ ُ ّثم َ ْنزلت ُ َ ْمن َ ِاحلصن ِ ْ ِ ِإليه ْ ْ ُفرضبته َ ُ ْ َ َ ِبالعمود َ ُ َ ْ ِ 
ّحتى ُقتلت َ َْ ْقالت ،ُهَ َ ّفلما :َ َ ُفرغت َ ْ َ ُمنْه َ ُرجعت ِ ْ َ ِاحلصن َإىل َ ْ ِ ْفقلت ْ ُ َّحس َيا :َ ْانزل ُانَ ِ ِإليه ْ ْ َ 

ُفاسلبه ْ ُ ْ ُفإنه َ ّ ِ ْمل َ ِيمنَعني َ ْ ْمن َْ ْسل ِ ِبهَ ُأنه ّإال ِ ّ ٌرجل َ ُ َقال ،َ َبسل ِيل َما :َ َ ِبهِ ْمن ِ َحاج ِ ِعبد َبنةا َيا ٍةَ ْ َ 
ِمطلبـْال ِ ّ عن طريق عيونه أن ÷  أن عرف رسول اهللا وبعد ، ]3/239ابن هشام [ُ

                                                           
 . وهو أن خيالف ظاهر الكالم معناه، اللغز:اللحن) 1(
 . أوهنه وأضعفه:فت يف عضده) 2(
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اليهود نقضوا ما بينه وبينهم من العهد، وأهنم طلبوا من قريش ألف رجل، ومن 
 بعث سلمة بن أسلم يف -غطفان ألف رجل؛ ليغريوا عىل املدينة عرب حصن اليهود

ثة يف ثالثامئة رجل حيرسون املدينة، وجيهرون بالتكبري؛ مائتي رجل، وزيد بن حار
َخوات بن÷  رسول اهللا وبعث، ]2/315السرية احللبية [ًختوفا عىل الذراري من بني قريظة َّ 

ٌجبري بن النعامن األنصاري؛ لينظر غرة لبني قريظة، فكمن هلم، فحمله رجل منهم  َُ ُ ََ َ ََّ ً ِ
فأخربه، وخرج ÷ ل وقتله، وحلق بالنبي وقد أخذه النوم، فأمكنه اهللا من الرج

ُنباش بن قيس يف عرشة من اليهود يريد املدينة؛ ففطن هبم نفر من أصحاب سلمة بن َّ َ 
َّأسلم فرموهم حتى هزموهم، ومر سلمة فيمن معه فأطاف بحصون اليهود فخافوه  َ

ُوظنوا أنه البيات َ   .]1/233اإلمتاع [َ
 واشتد ، البالءَمُظَفاق تبث سمومها، وع عقارب النْتَّبَد: املنافقنيُإرجاف

ر، ـرى وقيـصـنا بكنـوز كـسُدِعـَكان حممد ي:  املنافقني تقولُ شائعةوكانتاخلوف، 
  .)1(ا اليوم ال يأمن عىل نفسه أن يذهب إىل الغائطَنُدَحَوأ

 إىل رسـول اهللا  أوس بن قيظـيفقد بعثوا: إن بيوتنا عورة:  الذين قالوابنو حارثة
 ليس ؛و ليس يف دور األنصار مثل دارنا ؛]عدوأي مكشوفة لل[يوتنا عورة  إن ب: يقول÷

ْبيننا و بني غطفان أحد يردهم عنـا؛ فـأذن لنـا فلنَرجـع إىل دورنـا فنمنـع ذرارينـا و  ِ ْ ْ َ ْ َ َْ
َنساءنا؛ فأذن هلم  َِ ال تأذن هلم؛ إنـا ! يا رسول اهللا: ، فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال÷َ
َواهللا ما أصابنَا وإي َ ْاهم شدة قط إال صنعوا هكذا؛ فردهمَ َُ َّ   .]1/233اإلمتاع [َ

 اَّيِّمِّا من شهر مل تكن بينهم حرب إال الرً وأقام املرشكون قريب÷ رسول اهللا أقامثم 
ُوهي الـمراماة َ َ ُ  øŒÎ) Νä.ρâ™!$y_ ⎯ÏiΒ﴿:  حتدث القرآن عن هذا فقالوقد ، واحلصار، بالنبلْ

öΝä3Ï%öθsù ô⎯ÏΒuρ Ÿ≅xó™r& öΝä3ΖÏΒ øŒÎ)uρ ÏMxî#y— ã≈|Áö/F{$# ÏMtón=t/uρ ÛUθè=à)ø9$# tÅ_$oΨysø9$# tβθ‘ΖÝàs?uρ 
                                                           

ِّإن القائل هو معتب بن قشري: يقال )1( َ   .2/494الواقدي : ينظر. ُ
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«!$$Î/ O$tΡθãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ y7Ï9$uΖèδ u’Í?çGö/$# šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# (#θä9Ì“ø9ã—uρ Zω#t“ø9Î— #Y‰ƒÏ‰x© ∩⊇⊇∪ øŒÎ)uρ ãΑθà)tƒ 
tβθà)Ï≈uΖßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$#uρ †Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚẗΒ $̈Β $tΡy‰tãuρ ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘uρ ωÎ) #Y‘ρáäî ∩⊇⊄∪ øŒÎ)uρ 

Ms9$s% ×πxÍ←!$©Û öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ z>ÎøYtƒ Ÿω tΠ$s)ãΒ ö/ä3s9 (#θãèÅ_ö‘$$sù 4 ãβÉ‹ø↔tGó¡o„uρ ×,ƒÌsù ãΝåκ÷]ÏiΒ ¢©É<̈Ζ9$# 
tβθä9θà)tƒ ¨βÎ) $uΖs?θã‹ç/ ×οu‘öθtã $tΒuρ }‘Ïδ >οu‘öθyèÎ/ ( βÎ) tβρß‰ƒÌãƒ ωÎ) #Y‘#tÏù ∩⊇⊂∪ öθs9uρ ôMn=ÅzßŠ ΝÍκön=tã 

ô⎯ÏiΒ $yδÍ‘$sÜø%r& §ΝèO (#θè=Í×ß™ sπuΖ÷FÏø9$# $yδöθs?Uψ $tΒuρ (#θèV¬7n=s? !$pκÍ5 ωÎ) #ZÅ¡o„﴾]وقد ،]14-10:األحزاب 
 يف واستشاروا، ُعِجْرَ أن جيعل ثلث ثامر املدينة لقادة غطفان عىل أن ي÷ النبي َّمَه

ا ًإن كان بأمر اهللا أمضيناه، وإن كان رأي: فقاال ؛ بن عبادةذلك سعد بن معاذ وسعد
 ؛ كانوا يف اجلاهلية يطمعون يف مترة إال بحقهافام ؛ فليس هلم عندنا إال الرماحُهَتْيَأَر

  . هذا الرأي÷أفنعطيهم ثلث أموالنا وقد أعزنا اهللا بك؟ فاستصوب النبي 
 أيب ُ بـنُةَمـِرْكِعَ العـامري، وٍّدُو ِ عبـدُو بـنُرْمـَ عَالَأثناء احلصار ج يف:)1(املبارزة
َجهل، ورض  بخيوهلم فوجـدوا - عبداهللاُ بنُلَفَْو أيب وهب، ونُ بنُةَْريَبُ اخلطاب، وهُ بنُارِ

 عمرو املبـارزة  فطلبوا إىل ساحة املسلمني، َُربَعَ ف؛ا باخلندق أغفله املسلمونًا ضيقًمكان
 الذي كـان يقـول $وى عيل بن أيب طالب ثالث مرات، فلم جيبه من املسلمني أحد س

  :ا يقولًرْمَ ع÷ سمع النبي وملا أبارزه يا رسول اهللا، أنا: -يف كل مرة- ÷للنبي 
ِححـــــت مـــــَولقـــــد ب ُِ  ْزِارَبـــــُ مْنِ مـــــْلَ هـــــْمِهـــــِعْمِجلِء  اَدِّ النـــــَنْ

ــــــَقَوَف ــــــبن الْذَ إُتْف ْ ج َ ُ ــــــشـَ َم َع مَـــــج  ْجـُ ْف القــــرن الــــِقــــْوُ ِ ْ ِ  ْناجزُمـَ

ــــــــــــــــــــــــــِِّْينإ ْ ملَِكلَذَ ك ـــــــُم  ْلَزَ أَ َعا نحـــــــو اهلِّـرَسَت َ ْ َ ـــــــاَزً  ْزِه

ـــــــــــشَِّنإ ـــــــــــىَةَاعَجَّ ال ُواجلـــــ   يف الفت ـــــَودْ ـــــَغْ الِْريَ خـــــْنِ م  ْزِرائ

 فام لكم ال خترجـون ؛ أتزعمون أن قتالكم يف اجلنة وقتالنا يف النار:وأردف قائال
                                                           

 والواقــدي ،2/320احللبيــة ، والــسرية  4/534الــسبل و، 4/122البدايــة والنهايــة ، و3/224ابــن هــشام ) 1(
 الذهبي، والكامل البن األثري وأقره 3/32 واملستدرك ،3/438 ودالئل البيهقي ،1/125واالكتفاء . 2/471
 .280-3/279،والروض األنف 205-3/202،وسرية ابن كثري 2/574، و الطربي2/279-280
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 اللهم إن هـذا أخـي :وقال سيفه، ُهَدَّلَ وق، بعاممتهُهَمَّمَ وع،$ ٍّ لعيل÷ َنِذَأَ ف!؟ِّيلإ
  : فخرج يرجتز،ا وأنت خري الوارثنيًدْرَ فِينْرَذَ فال ت؛ عميُوابن
ـــــــــَجْعَ تَال ـــــــــَ فَّنَل ـــــــــَ أْدَق ــــب صــــَك  اَت َ جمي ُ ِ َتكْوُ ــــريِ ُ غ ْ ــــَ  ْزِاجَ ع

ْيرجـــــو بـــــذاك نجـــــاة فـــــائز  ٍةَْريِصَبــــــــــــــَ وٍةَّيــــــــــــــِو نُذ ِ َ ََ َ ُ ََ َ ِ ْ 

ــــــــــــــْنَو أُجـــــــــــــَْرإين أل ِ أقي ـــــم  ُ ـــــَلَ عَـ ـــــِائَ نَكْي َة اجلَح ـــــَ  ْزِائَن

ْمــــــن  ــــــةِ ٍطعن َ ْ ــــــَ نَ ـــــــَءَالْج ْ يبــ ـــــُرْكِى ذَــــــق  َ ـــــِا عَه  ْزِاهـــــَزَ اهلَدْن

 كـان أبـوك نـديمي ، يـا ابـن أخـي:فقـال لـه، َبَسَتـْانَ من أنت؟ ف:فقال عمرو
 فقـال لكنـي أحـب أن أقتلـك، :فقال عيل فارجع فال أحب أن أقتلك، ؛وصديقي

َا حتـً إن قريش:فقال عيل إين ألكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك فارجع، :عمرو  ُثِّدُ
: فقـالأجـل، :  ولو إىل واحـدة منهـا، قـالَى إىل ثالث إال أجبتَعْدُعنك أنك ال ت

 :قال ترجع بمن معك، إىل أن أدعوك :قال ،دع عنك هذه: أدعوك إىل اإلسالم، قال
 فـإين أدعـوك إىل الـرباز؛ فحمـي :قال ،ا خدعنيً غالمَّإذن تتحدث نساء قريش أن

، ُهَرَقـَعَ عـن فرسـه فَلَّجـََرتَا من العرب يرومها، فًما كنت أظن أن أحد: و وقالٌرْمَع
 كـرم اهللا وجهـه، ٍّ عـيلَفتجاوال وحجبهام الغبـار عـن النـاس إىل أن سـمعوا تكبـري

ٌّيلَ وعُةَْربُ الغِتَلَجْانَو ُه حيـَرْدَ صـٌبِاكَ رِ وقـع يف ف  أصـحابه إال نـوفالَّرَفـَ، فُهَسـْأَ رزَُّ
َ مع فرسه، فرمي باحلجارة، فجعل يقولاخلندق ُِ َقتلـة أحـسن مـن هـذه يـا معـرش : َ ً ََ ْ
َفقطعـه بالـسيف نـصفني؛ وكـرب ذلـك عـىل  كرم اهللا وجهـه ٌّعيلإليه  فنزل العرب، ُ َ

ُلينـا فنَدفنَـه، إنا نعطيك الدية عىل أن تدفعـه إ: ÷املرشكني؛ فأرسلوا إىل رسول اهللا  ِ ْ َ
ْال خري يف جثته، وال يف ثمنه، ادفعوه إليهم}: فقال َ ِْ ْ ُ ُ ْ َ َُ ِ َ َ َِّ ِ ِ ِِ َِ ََ َz ،وقع يف اخلندق فانـدقت :وقيل 

 ؛ لعمـرو درع مـن نـسج داوودوكانت، )1( قتله الزبري بن العوام:وقيلعنقه فامت، 
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درع خـري  فإنه ليس للعـرب ؛هال سلبته درعه: $ لعيل  عمر بن اخلطاب فقال
  : وأنشد،استحييت أن أسلب ابن عمي:  فقال؟منها
ـــ ـــَ احلجـــارةَرـَصَن ـــْأَ رِةَاهَفَ ســـْنِ م ــــص  ِهِي َ حمَّ ربُرتـون ــــُ ــــٍدَّم  ِابَوَصِ ب

ــــ ــــْكَرَ تَْنيِ حــــُتْدَدَصَف ً متجــــدالُهُت ِّ ََ ـــــَك  ُ ـــــِعْذِْاجل ـــــادك وَْنيَ ب َ دك َ
ٍ ِ  ِايبَوَرَ

ـــَفَوع ـــُتْف ـــَوْثَ أْنَ ع ـــوِهِاب َ ول ـــََ ِ انن ــــُك  يَّ ــــُتْن ــــزَّطَقُمـْ ال َّر ب َ ــــَ أِينَ  ِايبَوْث

َممن أصيب من املسلمني يوم اخلندقوكان  َ ِْ ِ ُ سعد بن معاذ، رماه حبان بن -1:ُ
ُالعرقة فامت بعد حكمه الشهري عىل بني قريظة كام سيأيت، وقيل َِ َ رماه أبو أسامة : ِ

ِاجلشمي،  َ  ُ  وعبداهللاِ بن-3لوليد، ُ وأنس بن أوس بن عتيك بسهم رماه به خالد بن ا-2ُ
ُ والطفيل بن النعامن قتله -4سهل األشهيل، رماه رجل من بني عويف فقلته، 

َ وثعلبة بن عنَمة بن-5أكرم اهللا بحربتي محزة والطفيل،: وحيش، وكان وحيش يقول َُ َ 
ُ وكعب بن زيد، وكان قد -6ُعدي بن نابئ، قتله هبرية بن أيب وهب املخزومي، 

َّارتث يوم  ُ َبئر معونة فصح حتى قتل يف اخلندق، قتله رضار بن اخلطاب، فجميع من ْ ِ ُ ََّ َ
َاستشهد من املسلمني ستة، وقتل من املرشكني غري من تقدم ذكره ِ ُحسل بن عمرو بن: ُ ْ ِ 

َعبد ود العامري، قتله عيل بن أيب طالب، وعثامن بن منَبه بن عبيد السباق، رمي  ُ َّ ُِ ُ َّ ُِّ ٍ
ال  üΝm }: وكان شعار املسلمني يوم اخلندق. ]2/496قدي الوا[بسهم ومات بمكة

ُينْرصون َ ُz ،فأسلم ÷ بن مسعود جاء إىل رسول اهللا َمْيَعُ نَّ أن:ومن حسن احلظ 
ًّرس  عنا ْلِّذَخَ واحد فٌإنام أنت فينا رجل:  فقال؛ْكِرْمَِأ بِينْرُمَاكتم إسالمي و: ا، وقالِ

 - اً وكان هلم نديم-ريظةُأتى بني قفخرج حتى ؛  فإن احلرب خدعة؛إن استطعت
صدقت لست عندنا :  قالوا، ما بيني وبينكمَةَّي إياكم، وخاصِّدُقد عرفتم و: فقال

 ، فيه أموالكم،البلد بلدكم: ا وغطفان ليسوا كأنتمًإن قريش: ، فقال هلمٍمَهَّتُِمب
ؤوا  قد جاوإهنم ونساؤكم ال تقدرون عىل أن تتحولوا منه إىل غريه، ،وأبناؤكم
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 فليسوا - وأمواهلم ونساؤهم بغريهْمُهُدََل وب-حلرب حممد، وقد ظاهرمتوهم عليه
ْكأنتم، فإن رأوا هن كم وبني ا بينَْوَّلَ ذلك حلقوا ببالدهم وخَْريَ أصابوها، وإن كان غًةَزُ

ا نًُهُ فال تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم ر؛ال بكمَ خِْن وال طاقة لكم به إ؛الرجل
 ا حتى تناجزوه،ً لكم عىل أن تقاتلوا معهم حممدًافهم يكونون بأيديكم ثقةمن أرش

ي ِّدُقد عرفتم و: ، وقالاً قريشثم أتى،  بالرأيَ لقد أرشت:فقالوا له واكتموا عني،
َ وفراقي حم،لكم ا لكم ًحْصُ نُوهُمُكَغِْلبُا أن أًّ حقَّ عيلُ قد رأيتٌرْمَ وإنه قد بلغني أ؛اًدَّمُ

إن معرش هيود قد ندموا عىل ما صنعوا فيام بينهم : قال ، نفعل:فقالوا، فاكتموا عني
إنا قد ندمنا عىل ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك  :وبني حممد، وقد أرسلوا إليه

َمن القبيلتني من قريش وغطفان رجاال من أرشافهم ف  أعناقهم، َ فترضبْمُهَيكِطْعنًُ
، فإن ْمَعَ نْنَأ: أصلهم؟ فأرسل إليهمثم نكون معك عىل من بقي منهم حتى نست

ًا من رجالكم فال تدفعوا إليهم منكم رجال نًُهُ إليكم هيود يلتمسون منكم رْتَثََعب
 وال أراكم ،صيل وعشرييت وأحب الناس إيلَإنكم أ:  غطفان فقالثم أتى، اًواحد

 ثم ،فعل ن:قالوا فاكتموا عني، :قال صدقت ما أنت عندنا بمتهم، :قالوا ،تتهمونني
 كانت ليلة السبت من شوال فلام،  ما حذرهمْمُهَرَّذَقال هلم مثل ما قال لقريش، وح

 ُ أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤس÷ لرسوله  اهللاِِعنُْ صْنِسنة مخس وكان م
إنا :  بن أيب جهل يف نفر من قريش وغطفان، فقالوا هلمَةَمِرْكِغطفان إىل بني قريظة ع

ُ هلك اخل قد؛لسنا بدار مقام  َزِاجنَُوا للقتال حتى نُدْاغَ ف؛]أي اإلبل واخليل[  واحلافرُّفْ
ا، ولسنا مع ً إن اليوم السبت ال نعمل فيه شيئ:فقالوا مام بيننا وبينه، َغُرْفَا ونًحممد

ا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة نًُهُا حتى تعطونا رًذلك بالذين نقاتل معكم حممد
َّفإنا نخشى إن رضا؛ ًلنا حتى نناجز حممد  واشتد عليكم ،]أي نالت منكم[ احلربُمُكْتَسَ

 فلام،  يف بلدنا وال طاقة لنا بذلك منهَإىل بالدكم وترتكونا والرجل واُرِمَشنَْالقتال أن ت
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وا إىل ُلَسْرَأَ، فٌمْيَُعصدق ن: رجعت إليهم الرسل بام قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان
ً ندفع إليكم رجال واحدإنا واهللا ال: بني قريظة ا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا؛ ً

 اهللا عليهم وبعث ، اهللا بينهمَلَّذَخَصدق نعيم، و: فقالت بنو قريظة حني بلغتهم الرسالة
:  قال تعاىل، وتطرح آنيتهم،ْمُهَورُدُ قُأَفَْك تْ الربد فجعلتِشديدة ٍ شاتيةٍ يف ليالَالريح
﴿$pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãä.øŒ$# sπyϑ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹n=tæ øŒÎ) öΝä3ø?u™!%y` ×ŠθãΖã_ $uΖù=y™ö‘r'sù öΝÍκön=tã $\t†Í‘ 

#YŠθãΖã_uρ öΝ©9 $yδ÷ρts? 4 tβ%Ÿ2uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? #·ÅÁt/ ∩®∪ øŒÎ) Νä.ρâ™!$y_ ⎯ÏiΒ öΝä3Ï%öθsù ô⎯ÏΒuρ 
Ÿ≅xó™r& öΝä3ΖÏΒ øŒÎ)uρ ÏMxî#y— ã≈|Áö/F{$# ÏMtón=t/uρ ÛUθè=à)ø9$# tÅ_$oΨysø9$# tβθ‘ΖÝàs?uρ «!$$Î/ O$tΡθãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ 

y7Ï9$uΖèδ u’Í?çGö/$# šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# (#θä9Ì“ø9ã—uρ Zω#t“ø9Î— #Y‰ƒÏ‰x©﴾]11-9: األحزاب[)1(.  
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   : وقعت يف اخلندقَ حوادثُمن دالئل النبوة ثالث -1
 فأخــذ ÷وا إىل رســول اهللا ؤ استعــصت عــىل املــسلمني فلجــًأن صــخرة: األوىل

ْ يف كل رضبة وتلمع احلجر كالربُِّربَكُ من يد سلامن فرضهبا ثالث رضبات، يَلَوْعِامل  ِةَقـَ
  . وحتقق ذلك، بفتح اليمن والشام واملرشقَََّرشوبا، َهُثُلُويذهب ث
، وكانـت لديـه  جائعـا÷ عليه أن يرى النبـي َّزَ عأن جابر بن عبداهللا : الثانية

َّ، فأرسٌاقنََع  بأهـل اخلنـدق، ÷، فأقبـل النبـي وحده أن يتغدى عنده ÷ إىل النبي َ
   .)2( بحالهُلطعاموا واُِعبَشَا وًفوضع يديه يف الطعام ودعا بالربكة، فأكلوا مجيع

 )3(»ْمُوهُزْغـَ نْلَ، بـِمْوَيـْ الَدْعـَ بٌشْيَرُ قـْمُكَوُزْغـَ تْنَل«:  للمسلمني÷ قوله :الثالثة
                                                           

:  عن ابن عباس قـال2/494، ونقل الواقدي يف املغازي 8/124 وجممع البيان ،11/21/153تفسري الطربي  )1(
ًقريشا، وغطفان، وأسدا، وسليما، :  اجلنود التي أتت املؤمننيكانت ُ َْ َ ً َ َ اجلنود التي بعـث اهللا عليهـا الـريح، وكانتً ِّ
  .قريش، وأسد، وغطفان:  جاؤوا من أسفل منهملذينوا الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة، وكان

، والبدايـة 1/241، واملواهـب اللدنيـة 2039 رقـم 3/1610، ومسلم 3876 رقم 4/157البخاري ) 2(
 .3/229، وابن هشام 3/426، ودالئل النبوة 4/99والنهاية 

 .3884 رقم 4/1508، والبخاري 3/266، وابن هشام 3/457دالئل النبوة ) 3(
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  .وحتقق ذلك
ُفغدر، ٌجَرَ فُهُبُقْعَ يُيقِّالضَ ف؛ نافعةٍ ضارةَّبُ ر-2 ْ َ  بنـي قريظـة رغـم أنـه طعنـة يف َ

 واحلجارة عىل ِلْبا بالنًَّشْيَرُيواجهون ق كبري للمدافعني الذين كانوا ٌادَهِْجاخلارصة، وإ
ًّ ردا للمتسللني،  بالتكبري والتهليل يف أزقة املدينة وأطرافهاَونُورُدَيَامتداد اخلندق، و

 تسبب يف تدمريهم، وتطهري الساحة مـن لكنها ملكرهم؛ ًبُّسََحتَا لبني قريظة، وًإرهابو
ُ؛ وعىل نفسها جنَت براقشخبثهم وغدرهم ِ َ َ ْ ُ والبادي أظلم،)1(َ َ ْ َ ِ.  

 ، كرم اهللا وجهه نوعية املقاتل املسلم الذي يصلح قدوة يف شـجاعتهٌّ أظهر عيل-3
 وتواضعه ،َُهبَدَ أَلَْمجَ أفام ويف إخالصه، ، للدين الذي يقاتل من أجلهِهِضْرَ عِنْسُويف ح

 مل فـارجع بمـن فـإن ،أدعـوك إىل اإلسـالم: مع عنفوانه وشجاعته حني قـال لعمـرو
 مـا ومـا أمجـل،  والتـسامحِمْلِّ السِنْيِِد ألهنا الوسيلة األخرية ل! مل فاملبارزةفإنك، مع
َا رصَّمـَا كرم اهللا وجهه لًّروى أن عليُي  فرتكه، ثم رصعه مرة أخـرى ه نحوَلَفَ ت عمراَعَ

ا تفـل نحـوي غـضبت َّمـَل:  وقد متكن منه فقالِهِكْرَ عن ت كرم اهللا وجههَلِئُسَوقتله، ف
 شـجاعة ُّوأي!  إليه هذا اإلمامَلَصَ باهللا وٍ ارتباطُّفأي ! ال لغضبيببت أن أقتله هللافأح

ِ عمرو الذي مل جيخيتزهنا ْ، لوال أنه القى من مل تلـد النـساء  والسيف فوق رقبتهُهُيقِ رَّفَ َ َ
ًّحقا . جرادة، أو ضفدعبغتةمثله؛ فقد جيف بعض ريق الناس إن قفزت عليه   لقد برز َ

  : القائل حني قال قصيدته الرائعةوهللا كله إىل الرشك كله، اإليامن
 عــــال اخلــــافقني رجــــع صــــداها  وإىل احلـــرش رنـــة الـــسيف منـــه

ــــا  يـــا هلـــا رضبـــة حـــوت مكرمـــات ــــا ثقاله ــــل أجره ــــزن ثق  مل ي

ـــواها  هـــذه مـــن عـــالة إحـــدى املعـــايل ـــا س ـــس م ـــذه فق ـــىل ه  وع

                                                           
.  اسم لكلبة قوم أغري عليهم  فهربوا ومعهم الكلبة، فاستدل املغريون عـىل مواضـعهم بنباحهـا:قش برا)1(

  .6/266لسان العرب 
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:)1()من ذي احلجة سنة مخسيوم األربعاء لسبع خلون (  غزوة بني قريظة-29 

ا بعاممـة ًرِجـَتْعُم $ ُي سالحه عند الظهرية حتى أتاه جربيلِقْلُ ي÷ما كاد النبي 
 الـسالح يـا رسـول َتْعَ وضْدَ قَوَأ:   فقال؛-ديباج غليظ: واإلستربق- من إستربق
 مـن  اآلن إالُ، ومـا رجعـتُدْعـَ بَ الـسالحُ املالئكةِتَعَضَفام و:  قال،نعم: اهللا؟ قال

 فإين عامد إليهم فمزلـزل ؛ اهللا عزوجل يأمرك باملسري إىل بني قريظةإن ،طلب القوم
 َانَ كـْنَمـ«: ا فـأذن يف النـاسًنـِّذَؤُ م÷ رسول اهللا فأمر؛ أي موقع هبم اخلوف: هبم
َّنيِّلَصُ يَالَا فًيعِطُا مًعِامَس  يـصلني ال «:)3891(البخاري ولفظ» َةَظْيَرُي قِنَِب بَِّال إَْرصَ العَ

 ال :فقال بعـضهم بعضهم العرص يف الطريق، فأدرك ،»أحد العرص إال يف بني قريظة
َفذكرا ذلك، نَِّ مْدَرُ بل نصيل، ومل ي:وقال بعضهمنصيل حتى نأتيها،  ِ ُ  ذلك للنبي فلـم َ

َوقدم، ً واحدا منهمْفنَِّعُي َّ َ ، ُ وابتدرها الناس؛ا كرم اهللا وجهه برايته إىل بني قريظةًّيِلَ عَ
ٌّيلَفسار ع  فرجـع ؛÷ حتى إذا دنا من احلصون سمع منها مقالة قبيحـة لرسـول اهللا ِ
 من هـؤالء األخابـث، َوُنْدَال عليك أن ال ت:  بالطريق فقال÷  اهللاَِ رسولَيِقَحتى ل
َمل: قال لـو رأوين مل :  قـال،نعـم يـا رسـول اهللا :ى، قـالً؟ أظنك سمعت منهم يل أذِ

، هل أخـزاكم ِةَدَرِ القَانَوِْخيا إ:  من حصوهنم قال÷ام دنا ا، فلًيقولوا من ذلك شيئ
ًيا أبا القاسم ما كنت جهوال، فنزل عىل بئر من آبـارهم : قالوا اهللا وأنزل بكم نقمته؟

وتالحق به الناس، وكان اجليش املسلم ثالثة آالف، فأتى رجال منهم بعـد العـشاء 
َّنيِّلَصُال يـ«: ÷وا العرص؛ لقول رسول اهللا ُّلَصُاآلخرة ومل ي  إال ببنـي َ العـرصٌ أحـدَ

 أن يـصلوا حتـى أتـوا بنـي اْوَبـَ يف حرثهم، وأٌُّد فشغلهم ما مل يكن هلم منه ب؛»قريظة
 وحـارصهم ،رسـوله ا العرص هبا بعد العشاء اآلخرة، فام عاهبم اهللا والُوَّلَصَقريظة ف
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هللا يف قلـوهبم ا وعرشين ليلة حتـى أجهـدهم احلـصار، وقـذف اً مخس÷رسول اهللا 
 ْتَعـَجَ كان حيي بن أخطب دخل مع بني قريظـة يف حـصنهم حـني روقد، الرعب

 أيقنـوا بـأن فلـام ، لكعب بن أسد بام كـان عاهـده عليـهًعنهم قريش وغطفان؛ وفاء
 يا معرش هيـود :قال كعب بن أسد ْمُهَزِاجنَُ منرصف عنهم حتى يُْريَ غ÷رسول اهللا 

ًالال ثالثِن، وإين عارض عليكم خ بكم من األمر ما تروَقد نزل  ،ا فخذوا أهيا شـئتمً
 فـواهللا لقـد تبـني لكـم أنـه نبـي ؛ُهُقِّدَصُ ونـ، هذا الرجلُِعابَتُ ن:قال وما هي؟ :قالوا
ي جتدونه يف كتابكم؛ فتـأمنون عـىل دمـائكم وأمـوالكم وأبنـائكم ِذَّلَنه لِإ و،مرسل

 فـإذا أبيـتم :قـال نستبدل به غريه، ا والًال نفارق حكم التوراة أبد :قالواونسائكم، 
َّيلَع ُاال مـَجـِ إىل حممد وأصحابه رُجُرْخَ أبناءنا ونساءنا، ثم نْلُتْقنَْلَ فَّمُلَهَ هذه فَ  َِنيتِلْصً

ْ هنفـإنًال حتى حيكم اهللا بيننا وبينـه، ِْقالسيوف مل نرتك وراءنا ث ْ هنْكِلـَ  ومل نـرتك ْكِلـَ
نقتـل : قـالوا لنجدن النساء واألبنـاء، ْيِرْمَعَلَر ف نظهوإنًال نخشى عليه، ْسَوراءنا ن

َّيلَفإن أبيـتم عـ: قالهؤالء املساكني فام خري العيش بعدهم؟   هـذه فـإن الليلـة ليلـة َ
ا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من َوننُِالسبت، وإنه عسى أن يكون حممد وأصحابه قد أم

ْ فيه ما مل حيُثِدْحُلينا، ونا عنََتْبَ سُدِسْفُن: قالوا ،ًةَّرِحممد وأصحابه غ  كان قبلنا ْنَ مْثِدُ
ما بات رجل مـنكم منـذ : قال ؛ عليك من املسخَفَ مامل ْخيَُه فأصابَتْمِلَ قد عْنَإال م

 ْثَعـْ ابِنَأ: ÷ بعثوا إىل رسـول اهللا إهنم ثم، اً من الدهر حازمً واحدةًولدته أمه ليلة
 إلـيهم، فلـام ÷، فأرسله رسول اهللا )1(ه يف أمرنا لنستشري؛ بن عبداملنذرََةابَبُإلينا أبا ل
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ْعليه بنو النضري من ترك األموال واحللقة، واخلروج بالنساء والذراري وما محلت اإلبل إال احللقـة فـأبى ، ِ
بل، فأبى رسول  وال حاجة لنا فيام محلت اإل، وتسلم لنا النساء والذرية،حتقن دماءنا:  فقال،÷رسول اهللا 

،  وإمتـاع األسـامع 2/501 ينظـر املغـازي . إلـيهم بـذلكنبـاشإال أن ينزلوا عىل حكمه، فعـاد ÷ اهللا 
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 ، هلـمَّقَ فـر؛ يبكـون يف وجهـهُ إليه النساء والـصبيانَشَهَرأوه قام إليه الرجال، وج
نعـم، وأشـار بيـده إىل حلقـه إنـه : قـالأترى أن ننزل عىل حكم حممد؟ :   لهوقالوا
 ُتنْـُتى عرفت أين قد خ فواهللا ما زالت قدماي عن مكاهنا ح:قال أبو لبابة، )1(الذبح
 حتـى ارتـبط ÷ اهللا َ رسولِ انطلق أبو لبابة عىل وجهه ومل يأتثم، ÷ ورسوله اهللاَ

َّيلَال أبرح مكاين هذا حتى يتـوب اهللا عـ: وقال، ِهِدُمُيف املسجد إىل عمود من ع  مـام َ
ه فيـه َ ورسول اهللاَُتنُْى يف بلد خَرُا، وال أً بني قريظة أبدَأَطَأال أ: صنعت، وأعاهد اهللا

ا إنـه لـو جـاءين َمـَأ: قـال -، وكـان قـد اسـتبطأهُهَُربَ خ÷ اهللا َ بلغ رسولفلاما، ًأبد
 مـن مكانـه حتـى يتـوب اهللا ُهُقِلْطُا إذ فعل ما فعل فام أنا بالذي أَّمَ له، فأُالستغفرت

أفـال أبـرشه :  عىل أيب لبابة، فقلتُتْبُت:  قال÷أن رسول اهللا  ^ أم سلمةعن، عليه
 َبَْرضُ وذلك قبل أن ي-ا ِبىل إن شئت، فقامت عىل باب حجرهت: ؟ قال  رسول اهللايا

فثـار النـاس : قالت، يا أبا لبابة، أبرش فقد تاب اهللا عليك:  فقالت-عليهن احلجاب 
 فمـر ؛ي بيـدهِنـُقِلْطُ هو الذي ي÷ال واهللا حتى يكون رسول اهللا : إليه ليطلقوه فقال

أرادات أن حتله، ÷  أن فاطمة بنت رسول اهللا وروي، عليه يف صالة الصبح فأطلقه
قـال . »فاطمة بضعة منـي«: ÷ قد أقسمت أال يطلقني إال رسول اهللا، فقال : فقال

ا باجلذع ست ليال، تأتيه امرأته يف كـل وقـت صـالة ًِطبَتْرُ أقام أبو لبابة م:ابن هشام
  .)2( للصالة ثم يعود فريتبط باجلذعُهُّلُحَتَف

خ وبجـواره رصا كـرم اهللا وجهـه يـًّيـِلَ عىل بني قريظة، وسـمعوا عناقملا ضاق اخل
ْيا كتيبة اإليامن ألذوقن ما ذاق مح: الزبري يا حممـد، ننـزل :  حصنهم فقالواَّنَحَتََف ألْوَ أُةَزَ

 أن ÷ األوس من رسول اهللا وطلبتعىل حكم سعد بن معاذ، وكانوا حلفاء األوس، 
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ٍّيبُ أا أطلق البنَمَ كْمُهَقِلْطُي ُ هيَ  فقـد ؟ سـعدُمْكـُ حْمُكْيِضـْرُأال ي:  بني قينقاع، فقـالَودَ
ِوأكثرت ،ُهُتْمَّكَح َ َ ْ ْ عىل سعد أن حيُ األوسَ   لـسعد أن َلقـد آن:  رمحه اهللافقال إليهم، َنِسُ
ا من سهم أصابه يف اخلندق، فأمر به النبـي ً جرحيٌدْعَ سوكان، ٍِم الئُةَمْوَ يف اهللا لُهَذُخْأَال ت
َ رفيدة يف خيمةَجَالَعُ أن ي÷ َ ْ َ  امـرأة مـن أسـلم كانـت تـداوي اجلرحـى يف مـسجده، ُ

 قـد ÷ رسول اهللا وكان من املسلمني، ٌةَعْيَوحتتسب بنفسها عىل خدمة من كانت به ض
 ْنِ مـُهَدْوُعـَ حتـى أَةَدْيـَفُ رِاجعلوه يف خيمة:  باخلندقُ حني أصابه السهم سعدقال لقوم
وا له بوسادة من ُؤَّطَه فحملوه عىل حامر قد وُ أتاه قوم÷رسول اهللا مه َّ حكفلام، قريب

ً، وكان رجال جسيمٍمَدَأ  يف ْنِسْحـَيـا أبـا عمـرو، أ:  أقبلوا معه وهم يقولونثمًا مجيال، ً
 قومـوا إىل Z÷ رسول اهللا قال واملسلمني، ÷ انتهى سعد إىل رسول اهللا فلام، مواليك
ْنه أن حيفقاموا إليه وطلبوا م)1(كمِسيد  َّعلـيكم بـذلك عهـد اهللا وميثاقـه أن: فقال، َمُكَ
ُاحل  يف الناحية التـي فيهـا - هاهنا؟ ْنَوعىل م: قال ،نعم: قالوا؟ ُتْمَكَا حَمـَ فيهم لَمْكْ

فإين :  سعدقالنعم، : ÷ رسول اهللا فقال -ً عنه إجالال له ٌضِرْعُ وهو م÷ اهللا ُرسول
 فقـال تقـسم أمـواهلم، وأنى النـساء والذريـة، َبُْس توأن، ُلةِ املقاتَلَتُْق تأنأحكم فيهم 

 ، سـعد رمحـه اهللا مـن املقـربني عنـد اهللاوكان، )2(» اهللاِِمْكُِح بَتْيَضَق«: ÷رسول اهللا 
 مـن قلـب ٌبْرُ مكانة متميزة، ونكهة خاصـة، وقـ÷ من رسول اهللا لهجماب الدعوة، 

 أن َّ إيلُّ أحـبٌ إنك تعلم أنه ليس أحداللهم: )3( قائالٌ سعد سأل اهللاَوقد، ÷رسول اهللا 
وا رسولك وأخرجوه، اللهم فإين أظن أنـك قـد وضـعت ُبَّذَ قوم كْنِأجاهدهم فيك م

ي لـه حتـى أجاهـدهم ِنِْقبَأَاحلرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش يشء فـ
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ِ مـوتتي فيهـا، وال متْلَعْا واجَهْرُجْافَ وضعت احلرب فَتنُْفيك، وإن ك  َّرَقـَي حتـى تِنـْتُ
 إال الـدم يـسيل إلـيهم، فـإذا سـعد ْمُهْعُرَ فلم يِِهتَّبَ من لْ فانفجرت؛عيني يف بني قريظة

ٍّيلَا فامت بعد أن أرشف بنفسه عىل تنفيذ احلكم بيد عًينزف دم  ْتَرِفـُ حوقـد والـزبري، ِ
 وكانل، ا بحيث ال يدري الثاين ما مصري األوًا واحدًهلم خنادق فكانوا خيرجون واحد

 أال :وقـال يف احلـر، تـرضب أعنـاقهم يويص بإطعـامهم وسـقيهم، وأن ال ÷النبي 
 واملكثـر ،]2/517الواقـدي [ سـبعامئة:وقيلتل ستامئة، ُ عدد من قوكان ؟يكفيهم السيف

  .]2/136اكتفاء [مابني ثامنامئة وتسعامئة: يقول
ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V< <

 فهـي ؛ خيـانتهم أقـسىلكـنلة، ْهَ وا ألولً عىل بني قريظة يبدو قاسيُمْكُ احل-1
ــفقــد وعقوبتهــا اإلعــدام، ،خيانــة عظمــى  وأصــحابه واملدينــة ÷وا النبــي ُمَّدَ ق
ى، وعـىل َبْسُتـَ أن نساء املـسلمني سوالنتيجة سائغة لذئاب العرب، ًةَمْقُبحذافريها ل

 هـو معنـى وهـذا، ÷رأسهن أمهات املؤمنني والعياذ باهللا، وسـيقطع رأس النبـي 
 ونتيجتها، وبنو قريظة موافقون عليها، بـل يريـدون القتـال لتحقيقهـا، فلـو اخليانة

 مام حكم به سعد الستحقوها، لكن جهـنم هلـم باملرصـاد، ُّدَشَ أٌكانت هناك عقوبة
ا النترشوا يف العرب ومجعوهم مرة ثانية حتـى ْوُكِرُ ت ولو،وعىل الباغي تدور الدوائر

 َكِزُأمل ْخيـ: ÷ له النبي قال للقتل َمِّدُب ملا ق حيي بن أخطفهذايستأصلوا املسلمني، 
ُلـمتواهللا ما : فقال يا حيي؟ اهللاُ ْ ، لَذُ ْخيـ اهللاُِلُذَ نفيس عىل عداوتك، ولكنه مـن ْخيـُ
ُبنَانة  ْتَِلتُ قوقد َ ْ؛ ألهنا ألقت من حصن الزبري بـنا بمسلمً قصاص احلكم القرظيرأةْامُ َ ْ َ 

من املسلمني كانوا يـستظلون يف فيئـه، فـشدخت بإشارة زوجها عىل نفر  ًباطا رحى
ْومل يـسلم ،)1( للقتل وهـي تـضحكْتَمِّدُقَ، فرأس خالد بن سويد فامت ِْ  مـن بنـي ُ
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 ÷فلم يأمر النبي  - من اخللف ً أهنم وجهوا للمسلمني طعنةومع، قريظة إال أربعة
 وسـقيهم ، املـوت، بـل كـان يـأمر بـالرفق هبـمَلْبَ عيوهنم قِلْمَ وس،بقلع أظافرهم

ق هبـا َّ، صـدٌ إنسانيةٌةَسْمـَ لوهي ؛ القتل عن بعضهم البعضِ احلر، وإخفاءِهمِيبِنَْجتَو
  .)1(»َةَلْتِوا القنُِسْحَأَ فْمُتْلَتَا قَِذإ«: هَلْوَه قُلِْعف

َى رجـاال قـَّ أن اإلسالم ربـِهِمْكُِح أظهر سعد ب-2  أن جيـود بمـثلهم الزمـان، َّلً
  استند سعد بنوقد، ا أبواب الصني يف أقل من نصف قرنواستحقوا بجدارة أن يدقو

  :ًمعاذ يف حكمه إىل عدة أشياء، نذكر بعضا منها
 أن بني قريظة كـانوا تعهـدوا للرسـول بـأهنم لـو تـآمروا ضـد اإلسـالم :األول

 وقـدواملسلمني فله احلق يف قتلهم ومـصادرة أمـواهلم وسـبي نـسائهم وأطفـاهلم، 
ًّ جدا أن سـعد بـن معـاذ رئـيس األوس احللفـاء لبنـي  املحتملومننقضوا العهد، 

ًقريظة كان مطلعا عىل قوانني اليهود اجلزائية يف هذا املجال، فـإن التـوراة تـنص بـام 
َحني تقرب من مدينـة لكـي حتارهبـا اسـتدعها إىل الـصلح، فـإن أجابتـك إىل «: ييل ُِ ْ َ ْ ُ ْ َ

ْالصلح وفتحت لك  َ َ ُّفكلَ ُ ِ الشعب املوجود فيها يكَ ْ ون لك للتسخري، ويستعبد لـك، َّ
َوإن مل تسالمك بل عملت معك حربا فحارصها، وإذا دفعها الـرب إهلـك إىل يـدك  ُ َ ِ ً ْ ِ ُ
فارضب مجيع ذكورها بحد السيف، وأما النـساء واألطفـال والبهـائم، وكـل مـا يف 

َاملدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك ِ َِ َ ُّ   .] التثنية، الفصل العرشونالتوراة، سفر[»ُ
 وقد أثبتت التجارب املاضية للنبي واملسلمني أن اليهود أهل غدر وخيانة، :ثاينال

 βy‰ÉftGs9 £‰x©r& Ä¨$̈Ψ9$# Zοuρ≡y‰tã t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΨtΒ#u™ yŠθßγu‹ø9$# š⎥⎪Ï%©!$#uρ¨﴿: أخرب اهللا عنهم فقال
(#θä.uõ°r& (﴾]اهللا عنهم ، فسعد بن معاذ رأى بأم عينيه بني قينقاع بعد أن عفى ]82:املائدة

                                                           
ْ يشِّلُ كـَىلَ عَانَسْحِ اإلَبَتَ ك اهللاََِّنإ« :ولفظه 1955رقم  2/1548مسلم ) 1( ا َِذإَ، وَةَلـْتِوا القُنِسْحـَأَ فْمُتْلـَتَا قَِذإَ فـ،ٍءَ

َّ، وليحدَْحبَّوا الذُنِسْحَأَ فْمُتَْحبَذ ِ ْلـريحَو، ُهَتَرْفَ شْمُكُ أحدُ ِ ، والرتمـذي 2815 رقـم 3/244، وأبـو داود »ُهَتـَ ذبيحُ
 . 2/82 والدارمي ،3170 رقم 2/1058، وابن ماجة 4405 رقم 7/227، والنسائي 1409 رقم 4/16



 )258( 

  بنمنهم كعب فذهب كيف راحوا يشاغبون وحييكون املؤامرات الدنيئة؛÷ رسول اهللا 
وبنو األرشف إىل مكة حيرض املرشكني ويتباكى عىل قتىل بدر، فكانت معركة أحد، 

ُ املتآمرون اخلونة بعد أن عفى عنهم رسول اهللا وأجالهم ألبوا القبائل العربية النضري َّ َ
ُالم حتى ألفوا جيشا قويا، فكانت وقعة األحزاباملرشكة ضد اإلس َّ َ.  

 يف إبقـاء هيـود بنـي قريظـة تأييـد وكان كان سعد بن معاذ سيد األوس، :الثالث
 املنطقـي أن ومـن ناشـده قومـه أن حيـسن إلـيهم يف حكمـه، وقدلقومه وجامعته، 

َّيكسب الزعيم ود قومه ورضاهم، ويزيد قوهتم بحلفائهم،  احلـق  وهو املـؤمن لكنهُ
 ولـوآثر مصالح اجلامعة املسلمة واآلالف املؤمنة عىل املصلحة اخلاصة له ولقومـه، 
  .ًترك هيود بني قريظه لواجه املسلمون بسببهم أخطارا أخرى ال يعلمها إال اهللا

 انتهت اخلندق وبنو قريظة لصالح الدولة الفتيـة؛ فـأذل اهللا املنـافقني وأخـزاهم،-3
ذهب رحيهم، وانطلقت هيبة املسلمني أوكرس شوكة اليهود و املرشكني وقمعهم، َتَبَوك
ا ومخسامئة سيف، وثالثامئة درع، ًألف:  أفاء اهللا عىل املسلمني غنائم وافرةوقد ،ًاا وغربًرشق
ً كثـرية، وإبـال ً، وآنيـةِةَيْبِّا مـن النـساء والـصً، وألفٍةَفْحُ وجٍسُْر رمح، ومخسامئة تَفْلَوأ

َونخيال وغري ذلك، ف  الباقي بني ثالثة آالف مقاتل وسـتة وثالثـني َمَسَ وقَسُُم اخلَجَرخَأً
  . للنساء الآلئي يداوين اجلرحىَمَهْسَ وللفارس سهامن، وأ، للراجل سهم:اًفرس

ُالسيدة رفيدة وأمثاهلا خري مثال عىل مشاركة املرأة يف شؤون اإلسالم بجـوار  -4 َ ْ َ ُ
َّوكن، )1(ويف مسجده÷ النبي  : قـال هلـن÷ ل، ومل نسمع أن النبـي  يعاجلن الرجاُ

  .كام يقول بعض مراهقي الدعوة اإلسالمية» ٌاتَرْوَ وعٌّيِ عَّنُكَِّنإَ فَ البيوتَنْمَزْلا«
                                                           

، وأم سـليط، )نسيبة بنت كعب(ء يف القتال صفية بنت عبداملطلب، وأم عامرة وقد حرض معهم من النسا) 1(
وأم العالء األنصارية، والسمرياء بنـت قـيس األنـصارية، وأم سـعد بـن معـاذ وهـي كبـشة بنـت رافـع 

: ينظـر. نـصيبه مـن الفـيء يف غـزوة بنـي قريظـة÷  ترك هلن رسول اهللا وقداخلزرجية، ومل يسهم هلن، 
  .1/253 واإلمتاع ،2/522الواقدي 
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اتفاق الصحابة عىل املبادرة إىل بني قريظة، وتفاوت اجتهادهم يف صالة العرص  -5
عـدوهم،  يف وجـوب جهـاد فـاتفقوايدل عىل مستوى الوعي يف ترتيب األولويـات؛ 

 اتفقـوا املـسلمني اليـوم لكناجتهاد الفريقني، ÷  يف مسألة فقهية أقر النبي واختلفوا
 فعل الصحابة ما نفعل اليوم ولو يف جماهبة إرسائيل، واختلفواعىل إحياء الرصاع بينهم، 

  .لظلوا يتجادلون حول صالة العرص، وألكلتهم هيود بني قريظة
َ رسية حممد بن مسلمة إىل القر-30 ِطاء ُ  ): هـ6 حمرم سنة 10(َ

َوالقر ِ من بني بكر، وكانوا ينزلون بناحية رض:طاءُ ، وهـي قريـة لبنـي كـالب عـىل َةَّيَ
 ]3/457معجـم البلـدان [.طريق البرصة، وهي إىل مكة أقرب، وبني مكة ورضية سـبع ليـال

َيف ثالثني راكبا؛ فسار الليل وكمن النهار، وأغار عليهم،÷ بعثه رسول اهللا  ًَ  وقتل مـنهم َ
عرشة، واستاق النعم والشاء، وهي مخسون ومائة بعري، وثالثة آالف شاة، و عاد هبـا إىل 

َاملدينة؛ فخمس رسول اهللا  َّ َ ِذلك، وقسم ما بقي فعدل اجلزور بعرش شياه÷ َ ِْ َ ُِّ َ)1(.  
ْ غزوة بني حل-31  :)هـ6يف شعبان :  هـ، وقيل6ربيع األول ( َيانِ
ْتركت حادثة الرجيع  َ َ ًالتي أودت بحياة عدد مـن دعـاة اإلسـالم غـدرا، - األليمة َ ْ َ
َ الغادرة رجلني منهم بقوا عىل قيد احلياة إىل قريش فصلبتهما؛ انتقاما ُ القبائلِتَمَّلَوس ُ َ َْ َ َ ُ َ

ًألـما شديدا يف نفوس املسلمني، وأحدثت جرحـ-من رسول اهللا واملسلمني  ً ا ًا عميقـَ
ْيف ضامئرهم، وأدت إىل توقف  َّ َّ والـدعوة، ولكـن النبـيغحركة اإلرشـاد والتبليـَ ِ ÷

َبعد األحزاب وبني قريظة استطاع  ْ َأن يزيل َ ْ َّكل العراقيـل والعقبـات ُِ التـي اعرتضـت  ُ
 أن مـن  ÷ رأى رسـول اهللالدعوة و متكن من تغيري الصورة لصالح اإلسالم، و قـد

 ،ةا الـدعقوافـلِوا ل فـال يتعرضـ؛َروري تأديب بني حليـان لتعتـرب بقيـة القبائـلـالض
واسـتعمل ابـن أم  -ً يف مائتي رجل معهم عرشون فرسـا ÷فخرج ؛ وبعثات التبليغ

                                                           
 .160، والسرية للرشيف ص 1/257، واإلمتاع 2/78طبقات ابن سعد : ينظر )1(
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، بقـصده اً أحـدْربُ لينتقم ألصحاب عاصم بن أيب األقلح، ومل خي - عىل املدينةمكتوم
ًظهرُمبل خرج  ِ  ليصيب بني حليان عـىل غفلـة مـنهم، فلـام وصـل إىل ؛ أنه يريد الشاماْ

َغران« حتى نزل  بمنطقة تدعى َجَّرَطريق مكة ع َ  وهي منازل بنـي حليـان، وكـانوا )1(»ُ
َفرجع وبعث الس؛ وا يف رؤوس اجلبالُع، ومتنَُّهْوُرِذَحَف  ÷قد علموا بمسري النبي َ َ رايا ـَ

َ قريب مكة ليذعَانَفْسُيف تلك البالد، ووصل إىل ع ْ َ ًر قريشا، ورجع مل يلق كيدا مردداِ ِّ َ ُ ًَ ً :
ِ حامدون لربنا عابدون، أعوذ باهللا من وعثـاء الـسفر، وكآبـة، إن شاء اهللاَنْوُبِائَت َنْوُبِآي ِ َ ْ َ 

ِرعت اهليبة والنفوذُهكذا زو ؛)2(املنقلب، وسوء املنظر يف األهل واملال َ ِ.  
 :)4()هـ، بعد غزوة بني حليان بليال قالئل6ربيع األول سنة ( )3(دَرَغزوة ذي ق-32  

 يف خيل من غطفان عىل عرشين ناقة حلـوب َ أغارِّيِارَزَ الفٍنْصِ حَْنب َةنَْيَيُ أن عسببها 
 كانت ترعى بالغابة عىل بريد من املدينة، وفيها ابن أيب ذر وامرأته، فقتلوا ÷لرسول اهللا 

غـدا يريـد ف أول من علم هبم سلمة بن األكـوع، وكان ،الرجل واحتملوا املرأة يف اللقاح
 حتى حلق هبم، فجعـل ِعُبَّ السَلْثِ فخرج يشتد يف آثار القوم م؛ا قوسه ونبلهًالغابة متوشح

 فـإذا ،»)5(ِعَّضـُّ الرُمْوَ يـُمْوَيـْا وأنا ابـن األكـوع، الَهْذُخ«:  بالنبل، ويقول إذا رمىْمُهُّدُرَي
 رسـول اهللا وبلغ ، أمكنه الرمي رمىفإذاا ثم عارضهم، ًوجهت اخليل نحوه انطلق هاربت

 َلَّوَ أوكـان ،، فرتامـت إليـه اخليـولَعَزَ الفَعَزَالف:  فرصخ باملدينة صياح ابن األكوع،÷
                                                           

ُغران) 1( َ  .4/191معجم البلدان . واد ضخم باحلجاز بني ساية و مكة: ُ
 وزاد املعـاد ،3/1 والسرية احللبية ،5/50 وسبل اهلدى والرشاد ،2/535والواقدي ، 2/78الطبقات ) 2(

 .265، ومغلطاي ص 3/292، والسرية البن هشام 4/93ة والنهاية ، والبداي2/119
 . إنه من ناحية خيرب:وقيل. )كم22 (اسم ماء عىل بريد من املدينة) 3(
 ال خيتلف أهل السري أن غزوة الغابة قبل احلديبيـة، :وقال القرطبي.  أهنا كانت بعد غزوة احلديبيةوروي) 4(

 والطـربي ،2/537 والواقـدي ،2/80الطبقـات .رواةوما وقع يف حـديث سـلمة مـن وهـم بعـض الـ
 .266، ومغلطاي ص 3/293 وابن هشام،3/288 وابن كثري ،2/296

 . اليوم هيلك اللثام:واملعنى.  اللئيم:والراضعمجع راضع، ) 5(
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 بن حضري، ُدْيَسُ بن زيد، وأُدْعَ بن برش، وسُادَّبَ بن عمرو، ثم عُادَدْقِ الواصلني املِانَسْرُالف
ْ بن حمُةَاشَّكُوع ْ، وحمٍنَصِ بـن ، وأبو عياش عبيد ٍّيِْعبِ بن نضلة، وأبو قتادة احلارث بن رُزِرُ

َأمر ÷ اجتمعوا إىل رسول اهللا فلامزيد،  َّ  ثم املقداد، :وقيل،  األشهيل بن زيدَ عليهم سعدَ
ً أبـو قتـادة رجـال َلَتَ حلقوا بالقوم قوملا ، بالناسَكَقَْحلَاخرج يف طلب القوم حتى أ: قال
 ؛سجى يف املـسلمني، فـإذا القتيـل مـ÷ وأقبل رسول اهللا ،ه ثم حلق بالناسِدُِْرب بُاهَّشَوغ

إنام : ÷ أبو قتادة، فقال رسول اهللا َِلتُق:  وقالوا]إنا هللا و إنا إليه راجعون: قالوا[ ُفاسرتجع الناس
 وأدرك،  فرسـه وسـالحه÷ لتعرفوا أنه صاحبه، فأعطاه رسـول اهللا ؛هو قتيل أيب قتادة

 ÷ اهللا ُ اللقـاح، وسـار رسـولَكاشة رجلني فقتلهام بطعنة واحدة، واستنقذوا بعـضُع
لمة بـن َ سـوقالا وليلة، ً، وتالحق به الناس، فأقام عليه يومَدَرَتى نزل باجلبل من ذي قح

ْئة رجل الستنقذت بقية الرساحتني يف مَّ اهللا لو رسَيا رسول: األكوع  بأعنـاق ُ وأخذتِحَّ
 فـأعطى كـل مائـة مـن ،)1(فـانَ يف غطَونُقـُبْغَيَإهنـم اآلن ل: ÷ فقال رسول اهللا ؛القوم

، وعـاد إىل ]3/7السرية احللبيـة [ سبعامئة: وقيل  لينحروها، وكانوا مخسامئة ، اًرْوُزَأصحابه ج
إين قد نذرت :  من إبله، وقالتٍ عىل ناقة÷ امرأة أيب ذر إىل رسول اهللا  ِوأقبلت، املدينة

َ محْنَا أَِهتْيَزَا جَ مَسِْئب«: قالو فتبسم ؛أن أنحرها إن نجاين اهللا عليها  هبـا َاكَّجَنَ و اهللاُِكَلَ
ْ يف معصية اهللا، وال فيام ال متَرْذَ نَ الُهَِّن إ؛اَهينَِرَحنَْثم ت ِ إبــيلْنِ مـٌةَاقـَا هـي نَمـَِّن، إَنيِكـِلَ ِ ،
  .)2(» اهللاِِةَكََر بَىلَ عِكِلْهَ أَِىلي إِعِجْارَف

ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V< <

ُ بني رسول اهللاِ -1 َ َّ   . يف معصية ال يصح يف مال الغري، والوأنهحكم النذر، ÷ َ
 القصة تكشف عن اخللق العظيم الذي يتحىل به قائد اإلسالم األعىل رسـول -2

                                                           
َغبق و  يف العيش،ُبَْرشُوهو اللبن ي: َوقُبَ الغَنْوَقْسُ ي:َونُقُبْغَي) 1( َ َ من باب نرص، خمتار اَ َ  .468لصحاح َ
، 4/14،15، والـروض األنـف 3/288، وسرية ابن كثري 2/127، وعيون األثر 4/188دالئل النبوة ) 2(

  .4/172، والبداية والنهاية 3/297وابن هشام 
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َولطفه بأصحابه وأتباعه، حيث ترفق باملرأة، وبرصها بامهلا وما عليها÷ اهللا  َ َّ ََ َ َّ َ.  
ْ ال يمنَع احلمى إال بمثل هؤالء الشجعان؛ فالواحد يقاوم الغازين ويربكهم-3 ْ َ ُْ ُ ُ ُُ ِ ِ.  
ُّأمريا عىل الذين هبوا للنجدة إشارة إىل أمهية النظام واالنتظام÷ ينه  يف تعي-4 َ.  

33 -ـه6ربيع األول سنة ( )1(ِرْمـَ إىل الغ بن حمصن رسية عكاشة(: 
إليهم عكاشـة يف ÷  فأرسل النبي ؛كان بنو أسد يؤذون من مر هبم من املسلمني

ًأربعني رجال، فوجدوا القوم قد هربوا، ووجدوا رجال ن َّائما فدهلم عىل مـائتي بعـري ً ً
  .)2(فأخذوها ورجعوا

ِ إىل ذي القصة  رسية حممد بن مسلمة-34 َّ  ):ـه6ربيع الثاين سنة (َ
أبو نائلة، واحلارث بـن أوس، وأبـو عـبس بـن :  وهم يف عرشة÷أرسله النبي  

، وحميصة بن مسعود، وحويصة ، وأبو بردة بن نيار، ورجالن ٍْرصَجرب، ونعامن بن ع
ٍ وبنـي عـوال بـذي القـصة، إىل بني ثعلبـةمزينة، ورجل من غطفان  من  َ عـىل بعـد ُ

؛  املدينـةَبْرُ املـسلمني قـِمَعـِ من املدينة كانوا يريدون اإلغارة عىل ن)تقريبا كم45(
فسبقهم اخلرب، فلام وردوا عليهم ليال ناموا، فكمن هلـم املـرشكون، فـام شـعروا إال 

ني، فرتاموا ساعة من الليـل، ثـم محـل األعـراب وقد أحدق هبم مائة نفرمن املرشك
ُعليهم فقتلوهم مجيعا، وجردوهم الثياب، وجرح حممد بن مسلمة، ومر رجـل مـن 

  . )3(املسلمني فحمله وأتى به املدينة 
ِ إىل ذي القصة  رسية أيب عبيدة-35 َّ  :)هـ6ربيع اآلخر (َ
 ؛ب ابـن مـسلمةً أبا عبيدة يف أربعني رجـال إىل مـصارع أصـحا÷أرسل النبي  

                                                           
ِغمر مرزوق ماء لبني أسد عىل ليلتني من فيد )1( ْ  معجـم .كوفـةل، وفيـد بليـدة يف نـصف طريـق مكـة إىل ا َ

  .2/153ملواهب  اللدنية  ، ورشح ا4/282البلدان 
 .268، ومغلطاي ص 2/149، وعيون األثر 2/550 والواقدي ،2/84الطبقات )2(
  .2/150، وعيون األثر 3/176 والسرية احللبية ،2/551والواقدي ، 2/85الطبقات )3(



 )263( 

ًفأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا، وأخذوا رجال فأسلم، واستاقوا نعما ً ً)1(.  
ím…^uàe‚è‡^è]†‰)2(

íß‰6â{V 

   :ومُمَاجلب  بني سليم إىل) ربيع اآلخريف( األوىل -36

ُأرض لبني سليم، وهي اليوم بلدة عامرة عىل طريق املدينة مكة، تبعد عـن مكـة 
  . وشاء وأرسىٍمَِع عىل نُهْتَّلَدَ وً امرأةََرسَأَف) كم40(

 : ِيصِ إىل الع)هـ6 سنة يف جامدى األوىل( الثانية -37
– ِةَّيِقِارَوَّذنبان العـيص، وهـو فـوق الـس: ُموضع ببالد بني سليم، به ماء يقال له

،  يف مائـة وسـبعني مـن املـسلمنيوهو ]3/284معجم البلـدان  [-قرية بني مكة واملدينة
ا ً كثـرية، وأرسوا أناسـٌةَّضِ فأصاهبا وفيها فـ؛ا لقريشً يعرتض عري،سبعنييف : وقيل
 َّدَ فاستجار بزينب بنت رسـول اهللا زوجـه، فأجارتـه ور؛العاص بن الربيعأبو منهم 

 فردهـا أبـو العـاص إىل أصـحاهبا ،÷عليه املسلمون القافلة دون إكراه من النبـي 
 حتـريم املـسلامت ُجه بالعقد األول؛ فآية عليه زو÷ ُّ النبيَّدَفأسلم وقدم املدينة، ور

  .)3(نزلتقد  تكن اَّمـَعىل الكفار ل
  :)4(ِفِرَّ إىل الط)يف جامدى اآلخرة( الثالثة -38

 عرشين فأصابوا ؛ا ألصحاب حممد بن مسلمةًانتقام ًيف مخسة عرش رجال لغزو بني ثعلبة
  .)5(املدينة أربع ليال عن وغاب، ومل يكن فيها قتال، ، وهربت األعرابًا وشاءًبعري

                                                           
 .3/176 والسرية احللبية ،268 ومغلطاي ،2/551 والواقدي ،2/85الطبقات ) 1(
 .2/151، وعيون األثر 268، ومغلطاي ص 3/176السرية احللبية  و،2/86الطبقات ) 2(
  .2/151، وعيون األثر 269، ومغلطاي ص 2/553، والواقدي 2/87الطبقات ) 3(
 . 4/30، معجم البلدان )كم ونصفا66( ناحية العراق، أي ما يقارب ً ميال من املدينة36عىل بعد  ماء )4(
  .2/87طبقات ابن سعد ) 5(
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 ] وراء وادي القرى[: ىَمْسِ إىل ح)هـ6 سنة يف جامدى اآلخرة( الرابعة -39
ضـوا َّ مـن قبيلـة جـذام تعر عارض بـن اهلنيـد وابنه بن عارض،َيدنَُ أن اهلوسببها

، ]باليـا[ اًقـَلَا خً الكلبي وهو قادم من عند القيرص، فسلبوه مـا أهـداه لـه إال ثوبـَةَيْحِِدل
 فـأخربه ÷فقـدم عـىل النبـي واستنقذوا له متاعـه، ، ِبْيَب من بني الضٌُّتنقذه قومواس

َ يـسريون لـيال ويواا يف مخسامئة معهم دحية، فكـانً زيدفأرسلبذلك؛  ا، ً هنـارَنْونُـُمْكً
ُ يف الصبح فأوجعوهم قتال، وقفهجموا ؛َةَرْذُ من بني عٌ رجلْمُُّهلُدَي  اهلنيـد وابنـه، َلِتـً

 ÷ رد النبـي وقـد ، من النساء والصبيان، وألف بعري، ومخسة آالف شاة مائةوغنموا
يـا : وقـال، ا جاءه زيد بن رفاعة اجلذامي يف نفر مـن قومـه وأسـلمواَّمـَما غنم زيد؛ ل

َّرسول اهللا ال حترم علينا حالال، وال حتل لنا حراما،  ِ  فقـالفكيف أصنع بالقتىل؟ : قالُ
ِأطلق: أبو زيد بن عمرو ْ َّا رسول اهللا من كان حيـا، ومـن قتـل فهـو حتـت قـدمي  لنا يَْ َ ََ َ َُ ِ ْ ًّ َ

ًّصدق أبو زيد، فبعث معهم عليا إىل زيد بن حارثـة يـأمره ÷  رسول اهللا فقالهاتني؛ 
ْأن َخييل بينهم وبني حرمهم وأمواهلم؛ فتوجه عيل ولقي زيـدا بـال ٌّ ْ َِ ِ ُ َ ِّ ، وهـي بـني ِْنيَتَلْحَفُ

َمر رسول اهللا؛ فرد إىل الناس كل ما كان أخذ هلماملدينة وذي املروة؛ فأبلغه أ ِ ُ)1(.  

 : ىَرُ إىل وادي الق)هـ6 سنة يف رجب( اخلامسة -40
 ، من املسلمني تسعةَِلتُ منهم قتىل، وقَلَتَقَ ف؛ًخرج يف اثني عرش رجال وقاتل بني فزارة

  .)2( تأديب العدو أو استكشاف خربهوسببها ؛ منهم زيد وقد جرحٌ ثالثةَتَلْفَوأ
  :)ـه6شعبان (  اجلندلِةَمْوُ رسية عبدالرمحن بن عوف إىل د-41

 َ كفـرْنَ مـْلِاتـَقَ ف، باسم اهللا ويف سـبيل اهللاُزْاغ:  وقالُهَمَّمَعَ ف÷دعاه رسول اهللا 
َباهللا، ال تغل، وال تغدر، وال ت َ َْ ِ ْ َيدا، وِلَ وْلُتْقَُّ إن استجابوا لك :  إىل بني كلب وقالُهَثََعبً

                                                           
  .270، ومغلطاي ص 2/152، وعيون األثر 2/88، وطبقات ابن سعد 2/557الواقدي ) 1(
  .171، ومغلطاي ص 2/90، والطبقات 2/152عيون األثر ) 2(
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 ومعـه سـبعامئة مـن ، فمكث ثالثة أيـام يـدعوهم إىل اإلسـالم؛ ابنة ملكهمْفتزوج
ً فأسلم رئيسهم األصبغ بن عمرو الكلبي وكان نرصانيا، وأسلم معه ناس ؛املسلمني

َكثري، وتزوج عبدالرمحن متارض ِ َ   .)1(الرمحن  ابنة األصبغ، وهي أم أيب سلمة بن عبدُ
 :)ـ ه6شعبان ( بفدكإىل بني سعد  $رسية عيل بن أيب طالب -42

 يف مائة رجل، وقد بلغه أهنم يريدون إمداد هيود خيرب باملقاتلني؛ ÷ بعثه رسول اهللا 
َفسار ليال وك  َدَجـَو -اهلمـج : ، حتى إذا انتهى إىل ماء بني خيرب وفدك يقال لها هنارَنَمً

غـريهم حتـى  لتجعل هلم هيود من ثمرها كام جعلوا ل؛نًا لبني سعد قد بعثوه إىل خيربْيَع
 فـدهلم؛ ُوهنَُّمَأَ ف؛نينأخربكم عىل أنكم تؤمنو: يقدموا عليهم؛ فسألوه عن القوم؟ فقال

 ؛ مخسامئة بعري، وألفي شاة، وهرب القوم مع نسائهم وأوالدهموافأغاروا عليهم وأخذ
ْ لقوحا تد÷ النبي َّيِفَصمن الغنيمة  ٌّفعزل عيل ى احلفذة، ثم عزل اخلمـس، وقـسم َعُ
  .)2(ًداْيَغنائم عىل أصحابه، وقدم املدينة، ومل يلق كسائر ال
 :)3( )ـ ه6رمضان ( رسية زيد بن حارثة -43

َ أن زيدا خرج يف جتارة إىل الشام فسببها  من فزارة بوادي القـرى فـرضبوه ٌ ناسُهَيِقَلً
 يف جـيش، وأمـرهم بـأن ÷معهم، فقدم املدينة فأرسـله النبـي  وأصحابه وأخذوا ما

ً، وكان الفزاريون يراقبون الطريق، لكن زيدا أخطـأ الطريـق هنارا ويكمنوا لياليسريوا  َّ
َ قرفـةَّمُه يف غبش الصبح إىل وسط القوم، فأحـاط هبـم وقـتلهم، وقتلـوا أؤَّفأداه خط َ ْ ِ ،

َوكانت عجوزا ذات رشف وم ِّلـسب: ، واختلف يف سبب قتلها، فقيـلٍةَعنًَ َ ها رسـول اهللا ِ
ِجهزت م: ، وقيل÷ كانـت : ، وقيـل÷ًا ثالثني راكبا لقتل النبـي ا وأحفادهه ولدْنَّ

                                                           
 .172، ومغلطاي ص 2/155، وعيون األثر 2/150 ودحالن ،2/560 والواقدي ،2/89الطبقات )1(
 .1/270تاع ، واإلم3/183 والسرية احللبية ،2/562 والواقدي ،2/89الطبقات )2(
 . 2/156 وعيون األثر ،272 ومغلطاي ،2/564 والواقدي ،2/92الطبقات )3(



 )266( 

 وال  كـام قيـل، نصفنيْتَّقُشَ مجلني وزجرهام ف بنيِِّرسَحُ فربطها قيس بن امل؛تؤلب عليه
 ْمُتْلـَتَا قَِذإ«: ، وقـالِةَلـْثُعـن امل@÷ وقد هنى النبـي ؛ًدا من الصحابة يفعل هذاَحَأظن أ

 . ومل ينقل ذلك عنه،÷ ذلك ألنكره النبي   ولو صح،»َةَلْتِوا القنُِسْحَأَف
 :)1( )ـ ه6رمضان ( ٍكِْيتَ رسية عبداهللا بن ع-44
ٍ وعبداهللا بن أنيس،بعث رسول اهللا ابن عتيك  ْ َ  ، واألسود بن خزاعـي، وأبا قتادة،ُ

َ بن أيب احلقيق اليهودي؛ ألنـه كـان حيـِمَّالَسأيب رافع  لقتل ؛ومسعود بن سنان ُ ُرضُ ِّ 
َ  قبائل غطفان؛ فهجموا عىل منزله يف خيرب ليال، و÷عىل النبي   له ابـن عتيـك َنَطَرً

ِوإله هيود لقد لفظ أنفاسه:  فصاحت امرأته؛بالعربية ففتح له فقتلوه  فخرج اليهـود ؛َ
 ِتَحـَلْفَأ:  قـال÷ وملـا وصـلوا إىل رسـول اهللا،يف طلبهم، واختبأوا يف سـاقية مـاء

وين ُرَأ:  فقـال؛ل اهللا، واختلفـوا فـيمن قتلـهأفلح وجهـك يـا رسـو:  قالوا،ُوهُجُالو
َم، فوجد يف سيف عبداهللا بن أنيس أثر الطعام فقالُكَافَيْسَأ َ َ   .ُهَلَتَا قَذَه: َ

 : )2()ـ ه6شوال  ( رسية عبداهللا بن رواحة-45
 ؛ اليهودي لكي يطلـع عـىل خـربهرزام: ، وقيلٍمِارَ زِْن بِْريَسُ يف ثالثة نفر إىل أ÷بعثه
 جيمعهم حلرب رسول ؛ أن أسري بن زارم سار إىل غطفان وغريهم÷  رسول اهللاألنه بلغ

 ؛ صـدق مـا بلغـه÷بن رواحة لرسـول اهللا ا فأكد ؛َِققيُا لسالم بن أيب احلً انتقام÷اهللا 
 منه األمان حتى يعرضوا عليه ما جاءوا وطلبوا إىل أسري فذهبوا ؛ً معه ثالثني رجالفبعث

 فطمـع ؛ ليوليه عىل خيرب وحيسن إليه÷ إىل النبيودعوه، كذلكاألمان  منهم وطلببه، 
 الطريـق نـدم أسـري وأراد الغـدر ويفًيف ذلك وذهب معهم يف ثالثني رجال من اليهـود، 

ٍأنيس َْنفهجم عليه عبداهللا ب سيفه؛فشهر ْ َ  مـن ْبَصُ يومل، إال رجال وقتلوا أصحابه ، فقتلهُ
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 )267( 

  .َنيِِمالَّ الظِمْوَ القَنِ م اهللاُُمُاكََّج نْدَق: هلم فقال ÷املسلمني أحد، ورجعوا إىل رسول اهللا
 : )1()ـ ه6شوال ( يِرْهِ بن جابر الفٍزْرُ رسية ك-46

ا َُؤبْوَتْفأسلموا واس ÷ قدموا عىل النبي ٍلْكُ وعَنةْيَرُ أن ثامنية أو سبعة من عوسببها
ِ بذي اجلدراملدينة فأرسلهم إىل لقاحه، وكانت ترعى ْ ىل ستة أميال من  ع ناحية قباءَ

ا موىل رسول ًارَسَ وقتلوا ي،وا فرسقوا اللقاحُّحَ فرشبوا منها حتى ص؛]كم تقريبا11[املدينة 
 الرسول وبلغ ،قطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك يف لسانه وعينيه حتى ماتو، ÷اهللا 
 فلحقوا هبم ، سعيد بن جابر:وقيلا، ً ذلك فبعث كرز بن جابر يف عرشين فارس÷

 وأنزل ،واُبِلُصَ أعينهم فِلْمَ بقطع أيدهيم وأرجلهم وس÷م فأمر رسول اهللا وأرسوه
 &yϑ̄ΡÎ) (#äτℜt“y_ t⎦⎪Ï%©!$# tβθç/Í‘$ptä† ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ tβöθyèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# #·Š$|¡sù βr& (#þθè=−Gs)ãƒ ÷ρr$﴿:اهللا

(#þθç6̄=|Áãƒ ÷ρr& yì©Üs)è? óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& Νßγè=ã_ö‘r&uρ ô⎯ÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρr& (#öθxΨãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 šÏ9≡sŒ óΟßγs9 
Ó“÷“Åz ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ( óΟßγs9uρ ’Îû ÍοtÅzFψ$# ë>#x‹tã íΟŠÏàtã﴾]بعد ذلك ْلُمْسَ ومل ي،]33:املائدة 

  . إن اجلزاء من جنس العمل، والبادي أظلم:نعم؛  ]164أسباب النزول[انًْيَع
  : )2()ـ ه6ال شو( يِرْمَّ رسية عمرو بن أمية الض-47

ُّ فرد النبي؛÷أرسل أبو سفيان من يقتل النبي  َّ َ  وسـلمة بـن ، بإرسال عمرو بن أميـة÷ َ
ٍأسلم بن حريس ِ ً فأخرب قريشا فهرب عمرو ؛ فرآهام معاوية يطوفان بالبيت، ليقتال أبا سفيانَ

  :ى عبيداهللا بن مالك التيمي، ورجال من بني الديل كان يتغن ولقيا يف الطريق،وصاحبه
 ولــــست أديــــن ديــــن املــــسلمني  ّبمـــسلم مـــا دمـــت حيـــاولـــست 

ً ثم لقيا رسولني لقريش بعثتهام يتحسـسان اخلـرب، فقـتال واحـدا وأرسا فقتالهام َ َ َ
  .  فجعل يضحك÷الثاين، فأخربا النبي 

                                                           
 . 2/156وعيون األثر . 272ومغلطاي . 2/564والواقدي . 2/92الطبقات )1(
  .  2/59، زيني دحالن 275 مغلطاي،6/194سبل اهلدى ،2/93الطبقات )2(



 )268( 

 : )م628  ـه6يف آخر سنة ( )1(صلح احلديبية 
َ، واستعمل عىل املدينة نميلة ب يريد العمرة÷ خرج َ ْ َ  واستنفر ن عبداهللا الليثي،ُ

 ،)1700 (:وقيل، )1500( :وقيل، )1400( عدد أصحابه وكان العرب ليخرجوا معه،
وخرج بأم سلمة، وخرج معهم من النساء أم عامرة ، وأم منيع أسامء بنت عامر، وأم 

 عن البيت، ُهْوُّدُصَ أو ي،ٍبْرَِحوا له بُضِرْعَ خيشى من قريش أن يوهو -عامر األشهلية
، وأحرم بالعمرة ليأمن ًنةََد بَ سبعنيَ معه اهلديوساقفأبطأ عليه كثري من األعراب، 

َأخرب )2(َانَفْسُِع إذا كان بحتىا للبيت، ًا معظمً ويعلموا أنه خرج زائر،ُالناس ِ ْ  بأن ُ
 واستنفروا من أطاعهم ،]قرب مكة[ ىَوُ، ونزلوا بذي طِورُمُّ النَودُلُا قد لبسوا جًقريش

، ورضبوا هناك القباب َحَدَْلابيش، وأجلبت معهم ثقيف، وخرجوا إىل بمن األح
فعسكروا هنالك، وجعلوا العيون عىل اجلبال يوحي بعضهم إىل بعض الصوت، 

 يعاهدون اهللا أن ال يدخلها عليهم  الغميمِاعَرُوقدموا خالد بن الوليد يف خيل إىل ك
 ماذا عليهم لو خلوا بيني وبني سائر  قريش، لقد أكلتهم احلرب،َ يا ويح:فقال ؛اًَدبَأ

 أظهرين اهللا عليهم دخلوا يف وإن هم أصابوين كان ذلك الذي أرادوا، فإن ؛العرب
 مل يفعلوا قاتلوا وهبم قوة، فام تظن قريش؟ فواهللا ال أزال وإناإلسالم وافرين، 

، ]صفحة العنق[ لفة هذه الساَدِرَفنَْ اهللا أو تُهَرِهْظُأجاهد عىل الذي بعثني اهللا به حتى ي
ا ً هبم طريقفسلك ؛ أسلمْنِ مٌ رجلفانتدب عىل طريق غري طريقهم، ُهُّلُدَ يْنَ مفطلب

 ÷ فقال عىل املسلمني؛ فأفضوا إىل أرض سهلة عند منقطع الوادي، ْتَّقَا شًرْعَو
                                                           

 باسم بئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول اهللا حتتها، وبعـض احلديبيـة سميت قرية متوسطة، :احلديبية) 1(
ِّيف احلل وبعضها يف احلرم،   أبعد احلل من البيت، ليس يف طول احلرم وال عرضه بـل يف مثـل زاويـة احلـرم، وهيِ

، 2/228معجـم البلـدان . ، بني مكة وجـدة يف حـدود احلـرم)كم تقريبا17(يقارب )  أميال9( وبني مكة بينها
 والبدايـة ،2/173 واالكتفـاء ،2/620 والطـربي ،3/267املنـتظم :  حـول الغـزوةوينظر. 3/268واملنتظم 
 .275، ومغلطاي ص 3/321 وابن هشام ،2/571 والواقدي ،2/95 والطبقات ،4/188والنهاية 

ٌمنهل بني اجلحفة ومكة،  )2( َ ْ   .4/121معجم البلدان . ميال من مكة) 36( قرية هبا نخيل ومزارع عىل :وقيلَ
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لتي  ا)1(ُةَّطِحْلَواهللا إهنا ل: فقالنستغفر اهللا ونتوب إليه، فقالوا ذلك، : قولوا: للناس
 ْتَرِذَ مكة، ونَلَفْسَضت عىل بني إرسائيل فلم يقولوها؛ فهبطوا إىل احلديبية أِرُع

 ِارَرُ املِةَِّينَ ثويف ،÷هبم قريش فركضوا راجعني، وسدوا الطريق أمام رسول اهللا 
  وماْتََألَما خ: ÷ فقال، ]بركت من غري علة[ ُةَاقالنَّ ِتَألَخ:  الناسفقال ؛ُهُتَاقَ نْتَكََرب

 اليوم إىل خطة ٌ ال تدعوين قريش؛ حبسها حابس الفيل عن مكةولكن ؛ٍقُلُِخهو هلا ب
ما : انزلوا، قيل له:  قال للناسثميسألونني فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها، 

ًا من كنانته فأعطاه رجال من أصحابه فنزل به ً فأخرج سهم؛بالوادي ماء ننزل عليه
 اطمأن رسول اهللا فلام، باملاءالبئر  فغرزه يف جوفه فجاش ِبُلُ من تلك القٍبْليَيف ق
َّلكنا، ً اختلفت بينه وبني قريش الرسل والوسطاء وأخربهم أنه جاء معتمر÷ ِ َ 
َفأشيعا بالذي جاء له، ً فأرسل عثامن بن عفان ليخرب قريش؛ا أمعنت يف تعنتهاًقريش ِ ُ َ 

 عىل وعزمأن يبايعوه بيعة املوت،  من املسلمني ÷ النبي فطلب ؛)2(َِلتُ عثامن قَّنَأ
 وبويع بيعة الرضوان مل يتخلف عنها ، حتت شجرةوقعدمناجزة قريش حتى النهاية، 

(ô‰s﴿: فأنزل اهللا تعاىل  بن قيس من املنافقني فقد اختبأ وراء ناقته؛ُّدَأحد إال اجل ©9 
š_ ÅÌ u‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š tΡθ ãè Îƒ$t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è=è% tΑ t“Ρr' sù 

sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγ t6≈rO r& uρ $[s ÷G sù $Y6ƒ Ì s%﴾]قريش أن العواقب فأدركت؛ ]18:الفتح 
 ؛َحْلُّ الصٌشْيَرُ قْتَادَرَأ: قال ÷ فلام رآه النبي ؛ سهيل بن عمروفأرسلت ؛وخيمة

                                                           
π× ﴿:إشارة إىل قوله تعاىل)1( ©Ü Ïm (#θ ä9θ è% uρ﴾]َط عُ حَّمُهَّالل: ومعناه، ]161:األعراف  .َاَنوبُنُا ذَّنَّ
حد الفريقني رجال من الفريق اآلخر، فـصاح كـل روي أنه ملا كان أثناء الصلح مع سهيل بن عمرو رمى أ)2(

من الفريقني، وكانت معركة، وتراموا بالنبل واحلجـارة، وارهتـن املـرشكون عـثامن ومـن معـه، وارهتـن 
واهللا يا حممد ما كان قتال من قاتلـك عـن : املسلمون سهيل بن عمرو ومن معه من املرشكني، فقال سهيل

ًال نرسل أحـدا ممـن «: ÷ وقع من بعض سفهائنا، فقال رسول اهللا رأي ذوي رأينا، وإهنم كارهون، وإنام
بلوغ .أنصفت، فبعث إىل مكة فأرسلوا من عندهم: ، فقال سهيل»عندنا حتى يأتينا من بمكة من املسلمني

 .262املراد، للحسن بن إسحاق ص 
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خرج ناس من املرشكني فيهم سهيل بن ملا كان يوم احلديبية  أنه :ورويفتم الصلح، 
 يا رسول اهللا خرج إليك ناس من أبنائنا : فقالوا،عمرو و أناس من رؤساء املرشكني

 وإنام خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا ،وإخواننا وأرقائنا وليس هلم فقه يف الدين
يا « :÷ فقال النبي ، فإن مل يكن هلم فقه يف الدين سنفقههم: قال،فارددهم إلينا

معرش قريش لتنتهن أو ليبعثن اهللا عليكم من يرضب رقابكم بالسيف عىل الدين قد 
 من هو يا : له أبو بكرفقال من هو يا رسول اهللا؟ : قالوا»امتحن اهللا قلبه عىل اإليامن

، وكان قد »هو خاصف النعل« : من هو يا رسول اهللا؟ قال:رسول اهللا؟ وقال عمر
   .]3715الرتمذي رقم  [.ًّأعطى عليا نعله خيصفها

<x×’Ö]<çßeV اكتـب :فقـال رضـوان اهللا عليـه عيل بن أيب طالب ÷  رسول اهللادعا 
باسـمك « :ال أعـرف هـذا ولكـن اكتـب:  سـهيلفقال؛ »بسم اهللا الرمحن الرحيم«

هذا ما صـالح عليـه حممـد رسـول اهللا سـهيل بـن «: ْبُتْ اك:ثم قال فكتبها، »اللهم
 دت أنك رسول اهللا مل أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسملو شه: سهيلفقال  ؛»عمرو

 بـن َلْيَهُ بن عبـداهللا سـٌ ما صالح عليه حممدهذا: ْبُتْكا: ÷ رسول اهللا فقالأبيك، 
  :عىل اصطلحاعمرو، 

  . احلرب عن الناس عرش سنني، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض وضع-1
ْمن -2 َى حمَتَ أَ ْومنيه رده عليهم، ا من قريش بغري إذن ولًدَّمُ ا ممـن مـع ً جاء قريشََ

  .رده عليهال  تحممد 
  .)2( ال إسالل وال إغاللوأنه، )1( مكفوفةًةَبْيَ بيننا ع وأن-3
 أحـب أن ومـن أحب أن يدخل يف عقد حممـد وعهـده دخـل فيـه، من  وأنه-4

                                                           
ًال َثَ ذلـك مـَبُِرض. فيها وأقفلت عىل ما ْتَجِْرشُأ: مكفوفة.  وعاء من جلد يكون فيه املتاع:ِةَبْيَأصل الع) 1(

 .للقلوب التي طويت عىل ما تعاقدوا عليه
 . اخليانة:واإلغالل.  الرسقة اخلفية:إلساللا) 2(
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 ِدْقـَنحـن يف ع:  خزاعـة فقـالوافتواثبـت؛ يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه
  .نحن يف عقد قريش وعهدهم:  بنو بكر فقالواوتواثبتعهده، حممد و

 ٌلِ قابـٌامَ إذا كـان عـوأنـههذا فال تدخل علينا مكـة، عنا ك َ ترجع عاموأنك -5
 ُوفُيُّالـس: ِبِاكـَّ الرُحَالِا، معك سًثَالَ هبا ثَتْمَقَأَك فِها بأصحابَخلتَخرجنا عنك فد

  . ، ال تدخلها بغريهاِبُرُيف الق
ً مـسلما بن سهيل بـن عمـروٍلَدنَْ جاء أبو جبنود الصلحء كتابة  أثناويف ْ  يف ُفُسـْرَ يُِ

 خرجوا، وهـم ÷ كان أصحاب رسول اهللا وقد، ÷احلديد، قد انفلت إىل رسول اهللا 
 علـيهم سمعوا بنود الصلح دخـل فلام، ÷ لرؤيا رآها رسول اهللا ؛ يف الفتحَونُّكُشَال ي

 أبـا جنـدل قـام إليـه فـرضب ٌلْيَهَ رأى سفلام ؛نمن ذلك أمر عظيم حتى كادوا هيلكو
ْأي متت[  القضيةِتَّجـَيا حممد قد ل: ، ثم قال)1(ِِهيبِبِْلِتوجهه وأخذ ب َّ  بيني وبينـك قبـل أن ]َ
ُ فجعل جي؛صدقت: يأتيك هذا، قال يـا معـرش : بنه لريده، وهو يرصخ بـأعىل صـوتها ُّرَ

: ÷ رسول اهللا فقال ؛ديني؟ فازداد غم املسلمني إىل املرشكني يفتنوين يف ُّردُأَاملسلمني أ
ا ً فإن اهللا جاعل لك وملـن معـك مـن املستـضعفني فرجـ؛يا أبا جندل اصرب واحتسب

ا، وأعطيناهم عىل ذلك وأعطونا عهـد اهللا، ًحْلُا؛ إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم صًوخمرج
اصـرب :  إىل جنبه ويقول عمر بن اخلطاب  مع أيب جندل يميشفوثب؛  هبمُرِدْغَوإنا ال ن

 الـسيف منـه َ قـائمُرَمُ عِينْدُيَ، وٍ كلبُمَ أحدهم دُمَيا أبا جندل فإهنم املرشكون، وإنام د
  . القضيةِتَذَفَ الرجل بأبيه، ونَّنَضَ ف؛ به أباهَ فيرضبه أن يأخذَاءَجَر

د أبو بكر، وعمر، وعبدالرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، وحممو:  عىل الصلحشهد
 كتب السري مـن املـرشكني و مل تذكر ،]أخو أيب جندل[بن مسلمة، وعبداهللا بن سهيل بن عمرو

ٌّيلَ عـوشهدوحويطب بن عبد العزى،  بن حفص، ٍزَرْكِمسوى   ،)2( وكتـب الـصحيفةِ
                                                           

 .1/733 اللسان.مجع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه جيره: جممع الثياب عند الصدر والنحر، أخذ بتلبيبه:التلبيب) 1(
ِ السرييف) 2( َ ُأن مجيع من ذ: ِّ ْ َكر من املسلمني إال مكرز بن حفص فمرشك، َ ِ وهـو :  قـول ابـن إسـحاقوينبـئَِ

= 
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 فلـام ؛ جلـس فحلـق رأسـهثمه، َ فنحرِهِيْدَ من الصلح قام إىل ه÷ فرغ رسول اهللا فلام
ْ قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون وحي÷ رأى الناس أن رسول اهللا  أمـرهم :وقيل ،َونُقِلَ

 حالقـك ُعْ يا رسول اهللا وادْمُهْرِذْاع:  فقالت^ فشكى ألم سلمة؛بذلك وهم وامجون
 فلام رآه املسلمون حيلق ثابوا إىل رشدهم وقـاموا حيلقـون ؛فإذا رأوك حلقت استجابوا

  اهللاَُمِحـَر«:  قـال÷ أن النبـي وروي ،ما من اهلً، ويكاد بعضهم يقتل بعضَونُِّرصَقُيَو
ْ ملَنيِقِّلَحُمـْ الـَِّنإ«:  فقـالَلِئُسَ فـ؛»َينِِّرصَقــُمْالَو«:  الرابعة قـالويف ،اًثَالَ ث»َْنيِقِّلَحُامل َ 
 ،]315 أسباب النـزول [÷ مكة واملدينة نزلت سورة الفتح حال رجوعه وبني .)1(»واُّكُشَي

ا حتقق بعده من انتـصارات للمـسلمني مل ختطـر َمـِا؛ لًّيِيقِقَا حًحْتَ احلديبية فصلح وكان
َأن حت@÷ أنه بلغ رسول اهللا  يف واقعة احلديبيةِ إن السبب:وقيل .عىل بال ُفا عُالَ  بـني َدِقـً
ُ الغاية منه جعل رسول اهللا - شاميل املدينة - واليهود يف خيرب - جنوب املدينة -قريش  ْ َ

ْفكي  بني ÷ َّ  ؛اًّيِرَكْسَهذا احلصار عبه كرس ومل يكن عنده من القوة ما يستطيع ،ٍةَاشَّمَ كَ
 ، فام عـاد إىل املدينـة حتـى هـاجم خيـرب؛تم له ما أرادو بصلح احلديبية،ا ًمْلِكرسه سف

  .ً ثم مل يلبث أن هاجم قريشا فكرسالفك اآلخر، ِنيَّكَفالوكرس أحد 
<<{ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V1- ُفعقـد ؛ نظـرهُدْعـُ وب÷ النبـي ُةَمـْكِغاب عن املسلمني ح ْ َ 

  . كالدولة تتفاوض مع دولة أخرى:ا هلاًِّد ن÷قريش بالنبي اعرتاف الصلح يعني 
 واختلطوا تفرغ املسلمون لنرش دعوة اإلسالم وهـم آمنـون، ُ الناسَنِمَا أَّمَل -2
 فـدخل يف ديـن اهللا األلـوف ؛ اإلسالم عىل أحد يعقل إال وأسلمُئِادَبَ مْتَضِرُفام ع
  . يف جتارهتا وهلوهاٌةَيِ الهٌشْيَرُلفة، وقاملؤ

                                                           
قال ابن يقال له صحبة، :  يف الصحابة، وقال3/392 ذكره ابن حبان وقديومئذ مرشك أنه أسلم فيام بعد، 

  املرزباين يف معجم الشعراء بأنـه جـاهيل، ومعنـاه أنـه ملوذكرهومل أره لغريه، : 3/435:  يف اإلصابةحجر
  . 3/127/426 حويطب فإنه من مسلمة الفتح، تاريخ البخاري الكبري وكذلك. يسلم

 .2/98والطبقات . 3/262جممع الزوائد )1(
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 ولـصوص الـصحراء، ، وقطـاع الطـرق، لتصفية املـشاغبني÷تفرغ النبي  -3
  .اًّامَا تًوعُضُوخضعت القبائل لإلسالم خ

مـن  #مـع أصـحابه   خيرب، وعاد جعفر بن أيب طالب ْتَِحتُيف هذه الفرتة ف -4 
ُوفتح احلبشة ؛ ْ ُّأهم خيرب َ َ َمكن ؛املسلمون نرص أحرزه َ َّ  ، نفـوذهمَطَسَ وبـ، لـدولتهمَ

  . احلصار الشاميلَقْوَ طََرسَوك
ا، وعدم رد مـن ذهـب مـن أصـحابه ً عىل رد من أتاه مسلم÷ النبي موافقة -5
 ومن ارتد من املسلمني ال حاجة يف اسرتجاعه، من ألن عىل ذكاء خارق؛ يدلا ًمرتد

 تعترب هذه املـادة مـن أعظـم بنـود كام،  دينها لصالبته يفً كان امتحانَّدُا ورًأتى مسلم
 يظهر فإنهالوثيقة؛ إذ تعكس نظرة اإلسالم وتفكريه حول كيفية تبليغ الدين ونرشه؛ 

ًّ أن هذه املادة تعد ردا قاطعا عىل كاممنها بجالء مدى احرتام رسول اهللا ملبدأ احلرية،  ََ ُّ ُ
ِتقوالت املسترشقني الزاعمني بأن اإلسالم انترش ُّ َ  ال يطيقـون رؤيـة ألهنم بالسيف؛ َ

 كاد حتىهذا االمتياز العظيم الذي كسبه اإلسالم احلنيف؛ وانتشاره يف مدة وجيزة، 
ُّيعم املعمورة،  ُ ُ إنه انترش بالقوة؛ ليشوهوه:وقالواَ ْ ِّ ُُ َ ً، وْخيفوا احلقيقة باألراجيف، علما ِ ْ ِ َِ َ َُ ُ

َأن صلح احلديبية عقد باتفاق املسلمني واملرشكني ِ ، وعكس روح اإلسالم وتعاليمه ُ
ِالسامية، و أنه انترش بالـدعوة و املوعظـة احلـسنة، و مل يـستخدم الـسيف إال كحـل  َ َْ ْ ُ

ُّآخر الدواء الكي؛ : أخري، كام يقال ؛ إذ جـاء  ظهرت احلكمة يف قـصة أيب بـصريوقدَ
، فأرسلت قريش يف طلبـه رجلـني، وطلبـا اً مسلم÷بعد الصلح من مكة إىل النبي

يا أبا بصري إنا قد أعطينا هؤالء القوم ما قد : "قائالفرده النبي رده حسب العهد، من 
ــا الغــدر، وإن اهللا جاعــل لــك وملــن معــك مــن  ــا يف دينن علمــت؛ وال يــصلح لن

ْا؛ فـانطلق إىل قومـكًا وخمرجـًاملستضعفني فرجـ ِ َ ِيـا رسـول اهللا أتـردين إىل : قـال، "َْ ُّ ُ َ َ
ْيا أبا بصري انطلق فإن اهللا سيجعل لك وملن معـك : قالاملرشكني يفتنونني يف ديني؟  ِ َ ْ
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َمن املستضعفني فرجا وخمرجا؛ فانطلق معهام،  َ َ َْ ً  أبو بصري صـاحبيه َتَاغَ الطريق بويفً
 وأقبـلكم صاحبي، ُقتل صاحب: ، وقال÷ا إىل النبي ًعِزَ الثاين فَّىلَوَ و،فقتل أحدهام

 ؛ى اهللا عنـكَّدَ يـا رسـول اهللا وأَكُتَّمِ ذْتَفَو:  فقال،ا سيفهًأبو بصري يف إثره متوشح
 رسـول اهللا فقـال ؛ يبَثَعبـُ فيـه أو يَنَتْفـُ بديني أن أُتْعنََتْأسلمتني بيد القوم وقد ام

  .)1(!!ٌالَجِ رُهَعَ مَانَ كْوَ، لٍبْرَ حَّشَحـِ مِهِّم~ا ُلْيَو: ÷
 مـسلمي ÷ي  النبـُ كلمـةْوبلغـتا سيفه يقطع الطريق عىل قريش، ًتِلْصُ موبقي

 ضـاربة ذاقـت قـريش منهـا العنـاء، ٌ فإذا هم قوة؛ فتسلل سبعون إىل أيب بصري،مكة
 فوافق عىل ذلـك، إال أن أبـا بـصري ؛ أن يضمهم إليه÷وأرغمتهم عىل رجاء حممد 

  . بالوصول إليه÷ رسول اهللا ُرْمَ تويف قبل أن يصله أ-رمحه اهللا
 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ)$﴿:  لقول اهللاٍاتَمِلْسُ م جاء من النساءْنَ م÷ ُّ النبيَّدُرَمل ي-6

ãΝà2u™!%y` àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# ;N≡tÉf≈yγãΒ £⎯èδθãΖÅstGøΒ$$sù ( ª!$# ãΝn=÷ær& £⎯ÍκÈ]≈yϑƒÎ*Î/ ( ÷βÎ*sù £⎯èδθßϑçFôϑÎ=tã 
;M≈uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξsù £⎯èδθãèÅ_ös? ’n<Î) Í‘$¤ä3ø9$# ( Ÿω £⎯èδ @≅Ïm öΝçλ°; Ÿωuρ öΝèδ tβθ=Ïts† £⎯çλm; (﴾ ]10: املمتحنة[.  

 ا كرم اهللا وجهه اعرتض عىل شطب حممد رسـول اهللاًّيِلَ عَّنَ من دالئل النبوة أ-7
ُاحم«: ÷ النبي فقال ؛ طلب سهيل بن عمروكام من وثيقة الصلح  َّنَلَتْبُتُ لَكَِّنا إَمَ أ،اَهْ

ٍّيلَ العاص شطب أمري املـؤمنني عـ ذلك حني طلب عمرو بنٍّ لعيلَثَدَحَ، و»اَهِلْثِِمب ِ 
  .)2( وثيقة الصلح بينه وبني معاوية بعد حرب صفنيمن

  :)3(مكاتبة امللوك
 فـأكثر مـن الـرسايا ؛بعد اهلدنة مع قريش إلرساء دعائم الدولـة ÷ ُّ النبيَغَّرَفَت 

ًوالبعوث واملرشدين، ومل هيدأ ليال وال هنارا َ ََ ًْ ْ َ ْ ْألن هيـ «:القائـل÷  فهو ؛َ َ ْ َدي اهللاُ عـىل َ ِ
                                                           

ُّحمش) 1( َ ُ ما حترك به النار من حديد، ومنه قيل للرجل:ِ َُّ  .3/337، وابن هشام6/285اللسان .  الشجاع: َ
 .2/138والكامل . 4/147دالئل النبوة )2(
 .3/274 واملنتظم ،2/195 والكامل،4/255 والبداية والنهاية،2/645 وتأريخ الطربي،1/258بقاتالط) 3(
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ِيديك رجال خري لك من محر النَّعم َ ْ ُِ ْ ُ ِ َ َ ٌ ْ ََ َ وخطـا ، ]2874البخـاري رقـم [»ً خطـوة بعيـدة ÷ َ
املدى، وأراد أن ينقل رسـالته مـن إطارهـا املحـيل واإلقليمـي إىل املحـيط العـاملي 

ــدويل ــة؛ال ــاس كاف ــول اهللا إىل الن ــو رس ≅ö﴿ : فه è% $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# 
öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ ·èŠ ÏΗ sd﴾]بل هو رسول إىل اجلـن واإلنـس، والبـد القتحـام ]158:األعراف ،

َميدان العالقات الدولية أن يدرب أصحابه  ُِّ ِّفـنعىل َ ، وحـسن راقـي الدبلوماسـية الَ
ملوك األرض يدعوهم إىل ÷  كاتبٍّتِفي أواخر سنة س؛ فخماطبة امللوك والرؤساء

  : حممد رسول اهللا: من فضة خيتم به خطاباته، وكان نقشها ًاإلسالم، واختذ خامت
َدحيـة الكلبـي بكتـاب إىل قيـرص ÷ وجـه  :قيرص ملك الرومإىل  هكتاب ْ ِ

َالروم، وأمره أن يدفعه إىل عظيم برصى ليوصله إىل امللك، وكان الكتاب ْ ُ : 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد بن عبداهللا إىل هرقل عظيم الروم، سالم عىل

 َكَرْجَ أ اهللاَُِكتْؤُي، ْمَلْسَ تْمِلْسَفإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أ: من اتبع اهلدى أما بعد
≅ö﴿ )1(َنيِّيِيسَِر، فإن توليت فإنام عليك إثم األِْنيَتَّرَم è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 

7π yϑ Î=Ÿ2 ¥™ !# uθ y™ $ uΖ oΨ÷ t/ ö/ä3 uΖ ÷ t/ uρ ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚ −G tƒ $uΖ àÒ ÷è t/ 
$³Ò ÷è t/ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 β Î* sù (# öθ©9 uθ s? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγ ô© $# $̄Ρ r'Î/ šχθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ﴾] آل
ا نسأله عنه، ً قومه أحدْنِانظروا لنا م: قال وصل الكتاب إىل قيرص وملا، ]64:عمران

 فجاءت رسل قيرص أليب ؛الشام مع رجال من قريش يف جتارةوكان أبو سفيان ب
ا هبذا ً أهيم أقرب نسبْمُهْلَس:  لرتجامنهفقالسفيان ودعوه ملقابلة امللك يف القدس، 

 أمر بأصحابه ثم مني، ُنْاد: فقالأنا، :  أبو سفيانفقالالرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
                                                           

ُ اخلدم واخلول، يعني لصده إياهم عن الدين، :فقيل اختلف يف معناها، :األريسيني) 1( َ َّ هم األكـارون، وهـم :وقيلَ
 هو املقصود؛ ألنه ورد يف وربامللحاكم، الفالحون؛ ألن أكثر الناس يومئذ كانوا من الفالحني، وهم أطوع الناس 

َ رهط هرقـل يعـرف باألريـسية:وقيل.  كلمة األكارين بدل األريسيني2/145بعض نسخ الكامل ال بن األثري  ْ َُ َِ ْ .
ْ األريسيون امللوك، واحدهم أريس:وقيل ُ ُ ِ  .1/378النهاية يف غريب احلديث .  العشارون:وقيل. َ
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 هذا أمامكم ألسأله ُتْمَّدَحابه إنام ققل ألص:  لرتجامنهقال ثموا وراء ظهره، ُلِعُجَف
 خلفه كيال ختجلوا من رد كذبه عليه ْمُتْلِعُعن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وقد ج

 هل :قالهو فينا ذو نسب، : قال سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ ثم، إذا كذب
بل أن  هل كنتم تتهمونه بالكذب ق:قالال، : قالمنكم قبله؟  تكلم هبذا القول أحد

 ُ فأرشاف:قالال، : قال؟ ٍكِلَفهل كان من آبائه من م: قال ال، :قاليقول ما قال؟ 
 فهل يزيدون أم ينقصون؟ :قالبل ضعفاؤهم، : قالالناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 

 هل يغدر :قالال، : قال لدينه؟ ًةَطْخَمنهم س  هل يرتد أحد:قالبل يزيدون، : قال
 أبو قالن منه يف ذمة ال ندري ما هو فاعل فيها،  ونحن اآل،ال: قالإذا عاهد؟ 

نعم، : قال فهل قاتلتموه؟ :قالومل يمكني إدخال يشء غري هذه اللفظة، : سفيان
، مرة لنا ومرة علينا، ٌالَجِاحلرب بيننا وبينه س: قال فكيف حربكم وحربه؟ :قال
ا، وينهى عام ًاعبدوا اهللا وحده وال ترشكوا به شيئ: يقول: قال فبم يأمركم؟ :قال

كان يعبد آباؤنا، ويأمر بالصالة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء 
 وكذلك ؛ أنه فيكم ذو نسبَ عن نسبه فزعمت سألتك إين:امللكفقال ؛ األمانة

 هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ وسألتك يف نسب قومها، ُثَعْبُالرسل ت
، ُهَلْبَ قَيلِ قٍ بقولُّمَتْأَرجل ي: لقول قبله لقلت أن ال، فلو كان أحد قال هذا اَفزعمت
ما : ُ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن ال، فقلتوسألتك
 هل كان من آبائه من وسألتك عىل الناس ويكذب عىل اهللا، َ الكذبَرَذَِيكان ل

 وسألتكه، رجل يطلب ملك أبي: ال، فلو كان من آبائه ملك لقلت: َملك؟ فقلت
ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، : أرشاف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت

بل يزيدون، وكذلك اإليامن حتى يتم، :  هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتوسألتك
َال، وكذلك اإليامن حني خت:  لدينه؟ فقلتً هل يرتد أحد منهم سخطةوسألتك  ُِطالُ
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نعم، وإن احلرب بينكم وبينه : وه؟ فقلت هل قاتلتموسألتك، َوبُلُ القُهُتَاشََشب
 بامذا يأمر؟ فزعمت أنه وسألتك ثم تكون هلم العاقبة، َىلَتْبُسجال، وكذلك الرسل ت

وهذه جامع  يأمر بالصالة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء األمانة

 هل يغدر؟ فذكرت أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر، وسألتك ،مكارم األخالق
إن كان ما كلمتني به ف أنه مبعوث، ومل أظن أنه فيكم، ُ، وقد علمت أنه نبيفعلمت

 قال ! قدمي هاتني، ولو أعلم أين أخلص إليه لتكلفت ذلكَا فسيملك موضعًّقَح
 بنا َرِمُ الذين عنده وكثر لغطهم، فال أدري ما قالوا، وأُ أصواتْتَلَعَف: أبو سفيان

 ابن أيب كبشة أن خيافه ُرْ أمَغََل لقد ب:قالع أصحابه،  خرج أبو سفيان مفلام، انَْجِرْخُفأ
 له ثم أمر ٍةَرَكْسَ لعظامء الروم يف دأذن سار قيرص إىل محص وملا ،ملك بني األصفر

 َتُبْثَيا معرش الروم، هل لكم يف الفالح والرشد، وأن ي: ثم قال، ْتَقِلْغُبأبواهبا فأ
ُصة مح فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيْمُكُكْلُم  الوحوش إىل األبواب فوجدوها ِرُ

 مقالتي أخترب ُتْلُإين ق: ، فقال هلمَّ عيلْمُوهُّدُر: مغلقة، فلام رأى قيرص نفرهتم، قال
 فغلبه حب ملكه عىل اإلسالم، ؛هبا شدتكم عىل دينكم، فسكتوا له ورضوا عنه

ِا مجًّ ردَةَيْحِ دَّدَ، ولكنه ر÷فذهب بإثمه وإثم رعيته كام قال    .)1(ًيالَ
احلارث بـن عمـري األزدي بكتـاب إىل أمـري  ÷أرسل :رصىُمري بأل هكتاب

ِهي قرية من عمل البلقاء بالشامو-) 2(برصى، فلام بلغ مؤتة َ  -] 5/219معجـم البلـدان [َ
لعلـك : الشام، قال: أين تريد؟ قال: تعرض له رشحبيل بن عمرو الغساين، فقال له

رسـول  ÷ ومل يقتل لرسـول اهللا ،ُهُقنُُ عَْتبُِرضَنعم، فأمر به ف: من رسل حممد؟ قال
َغريه، وقد وجد رسول اهللا ِ َ ًلذلك وجدا شديدا ÷ ُ ً ْ َ.  

                                                           
 .2/77 والطربي ،1/259 والطبقات ،1773 ومسلم ،7البخاري رقم ) 1(
 .2/208وينظر عيون األثر . تقريبا) كم100(هي اجلنوب الرشقي للقدس عىل بعد ) 2(
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َ بن وهـب إىل أمـري دمـشقَ شجاع÷ َهَّجَو :ٍرِمَلحارث بن أيب شل هكتاب ْ َ ِ ِ 
ِمن قبل َ َ هرقلِ ْ َ َمر، وكان يقـيم بغوطتهـا، وفيـهَ بن أيب شِثِارَ احلِ ِ َ ُ بـسم اهللا الـرمحن : ِ

الرحيم، من حممد رسول اهللا إىل احلارث بن أيب شمر، سـالم عـىل مـن اتبـع اهلـدى 
 فلام ، ملككى وإين أدعوك أن تؤمن باهللا وحده ال رشيك له؛ يبق،وآمن باهللا وصدق

ًي منـي؟ واسـتعد لريسـل جيـشا حلـرب ِكـْلُ مُعِزنَْمن ي: قرأ الكتاب رمى به، وقال
  ثـم أرسـل إىل قيـرص يـستأذنه يف ، ترىأخرب صاحبك بام: املسلمني، وقال لشجاع

 عن هذا العزم ويـأمره أن ِهِْينْثَ فكتب قيرص إليه ي؛ وصادف أن كان عنده دحية،ذلك
 فلـام رأى ،زيارهتـاب نـذرما يلزم لزيارته، فإنه بعد أن قهر الفرس  ]القدس[هييء بإيليا 

  .)1(ًاحلارث كتاب قيرص رصف شجاعا باحلسنى ووصله بنفقة وكسوة
َوجه :)2(ِسِقْوَقُمِْلابه لكت َّ  ِ بن أيب بلتعة بكتاب إىل املقوقس أمـريَ حاطب÷ َ

 مـن حممـد رسـول اهللا إىل ، بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم:وفيـهمرص من جهة قيـرص، 
  : املقوقس عظيم القبط، سالم عىل من اتبع اهلدى، أما بعد

 توليت وإن مرتني، َكَرْجَ أ اهللاَُِكتْؤُ يْمَلْسَ تْمِلْسَ أدعوك بدعاية اإلسالم، أفإين
≅ö﴿فإنام عليك إثم القبط،  è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î=Ÿ2 ¥™!# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ 
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 عىل من خالفه وأخرجه من بلده؟ َوُعْدَأن ي اًِّيبَما منعه إن كان ن: باالسكندرية، قال
 قومه  فام له حيث أخذه؟ اهللاُِولُسَ رَمَيْرَ مَى بنَسْيَ عَّنَ أُدَهْشَ تَتْسَلَ أ:فقال حاطب

: قالفأرادوا أن يقتلوه أال يكون دعا عليهم أن هيلكهم اهللا حتى رفعه اهللا إليه؟ 
                                                           

 .3/644والطربي ، 2/406 واالكتفاء ،1/261الطبقات )1(
 .2/289 ومروج الذهب ،3/644 والطربي ،1/260الطبقات ) 2(



 )279( 

إن هذا النبي دعا : ، أنت حكيم جاء من عند حكيم، وأردف حاطب يقولَأحسنت
، وأعداهم له اليهود، وأقرهبم منه النصارى، ٌشْيَرُ عليه قْمُهَّدَالناس، فكان أش

يسى إال كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إىل  موسى بعُةَارَِشولعمري ما ب
 َّقَ ح؛ُهُتَّمُ فهم أًةَّمُ نبي أدرك أُّلُكَالقرآن إال كدعائك أهل التوراة إىل اإلنجيل، و

عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدرك هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين املسيح، ولكننا 
ىل املدى البعيد الذي وصل إليه  هلذا الكالم الرائع الذي يدل عفكان ،نأمرك به

 عىل ُهُرَثَ أ-طالب املدرسة النبوية من الدبلوماسية والفقه والفصاحة واحلصافة
 أنه ال يأمر بمزهود فيه، وال ُإين قد نظرت يف أمر هذا النبي فوجدت:  قالِْذامللك؛ إ

 وال الكاهن الكذاب، ووجدت ،ينهى عن مرغوب فيه، ومل أجده بالساحر الضال
ثم كتب رد ،  بالنجوى، وسأنظرَ الغائب املستور، واإلخبارَإخراج:  النبوةَه آلةمع

بسم اهللا الرمحن الرحيم ملحمد بن عبد اهللا من املقوقس عظيم : يقول فيه اجلواب
فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو : القبط، سالم عليكم، أما بعد

 رسولك، ُتْمَرْكَ أوقدبقي، وكنت أظنه خيرج بالشام، ا قد ًِّيبَ نَّ أنُتْمِلَإليه، وقد ع
 وأهديت إليك بغلة ، وبثياب، هلام مكان عظيم يف القبط،وبعثت لك بجاريتني

 وولدت له إبراهيم، ÷ى هبا ّوإحدى اجلاريتني مارية التي ترس. تركبها والسالم
  .واألخرى أعطاها حلسان بن ثابت، ومل يسلم املقوقس

َ وجـه:)1(كتابه للنجايش َّ ي إىل النجـايش ملـك ِرْمَّ الـضَةَّيـَمُ أَنْ بـاً عمـر÷ َ
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممـد رسـول اهللا إىل النجـايش : احلبشة بكتاب جاء فيه

 فإين أمحـد إليـك اهللا الـذي ال إلـه إال هـو امللـك القـدوس :أما بعدعظيم احلبشة، 
 َمَيْرَ ألقاها إىل مـُهُتَمِلَ اهللا وكُوحُالسالم املؤمن املهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم ر
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 أدعـوك وإين كام خلـق آدم بيـده، ِهِخْفَنَ وِهِوحُ احلصينة، فحملت عيسى من رِةَبِّيَّالط
 ؛ بالذي جـاءينَنِوقُ وت،ِينَِعبَّتَ توأن عىل طاعته، ِ واملواالة،إىل اهللا وحده ال رشيك له

 فاقبلوا ُ ونصحتُغتََّل بوقدإىل اهللا عزوجل،  َكَودنُُجَ وَوكُعْدَ أوإينفإين رسول اهللا، 
 وصـله الكتـاب أكرمـه غايـة اإلكـرام، وملا، نصيحتي والسالم عىل من اتبع اهلدى

َّولكن به، َََّرش عيسى بَّنَأ إين أعلم واهللا: وقال لعمرو ِ  ِْينْرِظْنَأَ فـ؛ أعواين باحلبشة قليلَ
: فكتب إليـه النجـايش: ]2/349[عيون األثر ويف ،  القلوبَِّنيَلُأَ وَ األعوانَِرثْكُحتى أ
 يـا عليـك سالم ،َةَمَحْصَأ النجايش من اهللا رسول حممد إىل ،الرحيم الرمحن اهللا بسم

 يـا كتابك بلغني فقد :بعد أما ،هو إال إله ال الذى ،ُهُاتَكََربَو اهللاِ ُةَْمحَرَو اهللاِ َنِم اهللاِ َِّىبَن
 ال مـريم بن عيسى إن رضواأل السامء رب فو ،سىعي أمر من َتْرَكَذ فيام اهللا رسول
 قربنـا وقد ،الينا به بعثت ما عرفنا  وقد،ذكرت كام هَِّنإ ،)1(اًوقُرْفَث ذكرت ما عىل يزيد
 وبايعـت بايعتـك وقـد ،اًمصدق اًصادق اهللا رسول أنك ُدَهْشَأَف ،َهوأصحاب َكِّمَع َابن
جنـازة ÷  مات صىل عليه النبي ملاو. العاملني ِّرب هللا يديه عىل ُوأسلمت عمك ابن

 عرض عمرو عىل من بقي من مهاجري احلبشة الرجـوع إىل رسـول وقد ،)2(الغائب
 من املهاجرين أم حبيبة بنت أيب سفيان زوج عبيداهللا بن جحـش، وكاناهللا باملدينة، 

  . َّ غلبت عليه الشقاوة فتنرصثمالذي كان أسلم وهاجر هبا، 
                                                           

ُالثفروق) 1( ْ ِ غالف ما بني النواة والقمع:َُّ َ  .10/34لسان العرب .ِ
ُ أصحمة بن أبجر، والنجايشاسمه: النجايش) 2( َ َ ْ أسلم يف عهد النبوة، وأحسن إىل ، لقب له ومللوك احلبشة: َ

أسـد الغابـة : ينظـر. ي باملدينـةاملسلمني الذين هاجروا إىل أرضه، تويف قبل فتح مكة، وصـىل عليـه النبـ
 اجلنازة عىل الغائـب ويف صالة.2/350، وعيون األثر 473 رقم 1/117، واإلصابة 188 رقم 1/252

ال يصىل عىل الغائب؛ إذ لو صح ذلك ما صىل عىل اجلنائز كلها :  للزيدية واملالكية واحلنفية:األول: قوالن
ــريه ــي غ ــاة النب ــاين. ُيف حي ــول الث ــشافعي: والق ــةلل ــب: ة واحلنابل ــىل الغائ ــصىل ع ــصح أن ي ــر.ي : انظ

، 2/391واملغني، 1/439واملهذب، 1/242وبداية املجتهد، 3/190والبحرالزخار، 4/639االنتصار
 .1/312وبدائع الصنائع
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   :^ حبيبة بأم ÷ زواجه

َوجهَي باحلبشة، والذي زوه َ ، وسـاق النجـايش ÷ا لـه النجـايش بتوكيـل منـه َّ
  .]7/303أسد الغابة [مهرها

َ وجه:)1(كتابه لكرسى َّ ي بكتـاب إىل كـرسى ِمْهَّ عبداهللا بـن حذافـة الـس÷ َ
 بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل كـرسى عظـيم :وفيه ،ِسْرُملك الف

 اتبع اهلدى وآمن باهللا ورسوله، وشهد أن ال إله إال اهللا وحده ، سالم عىل منِسْرُالف
 فـإين أنـا رسـول اهللا إىل ؛ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله، أدعوك بدعايـة اهللا

 َتْيـَبَ تـسلم، فـإن أأسلم القول عىل الكافرين، َّقَِحيَا وًّ من كان حيَرِذُْنالناس كافة أل
 ذلـك ÷ بلغـه وملـا ؛اً الكتاب مزقـه اسـتكبار وصلهفلام، فإنام عليك إثم املجوس

 ، فعل؛ إذ سقطت دولة الفرس بيـد املـسلمني زمـن عمـروقد ،مزق اهللا ملكه: قال
 يأيت بـه إليـه لكـن اهللا سـلط ْنَ أمر كرسى عامله باليمن أن يوجه إىل الرسول موقد

  .عليه ابنه شريويه فقتله، ثم أرسل لعامله باليمن ينهاه عام أمره به أبوه
َوجـه: )2(كتابه للمنذر بن ساوى َّ  بـن احلـرضمي بكتـاب إىل َءَالَ العـ÷ َ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، فإين أمحد اهللا إليك :قال فيه ملك البحرين،  ىاملنذر بن ساو
 وأكـل ذبيحتنـا ، واسـتقبل قبلتنـا، صىل صـالتناْنَ مَّفإن: الذي ال إله إال هو، أما بعد
ْمن ،مة الرسولفذلك املسلم، له ذمة اهللا وذ ، ومـن ٌنِ ذلك من املجوس فإنه آمـَّبَحَ أَ
ا، وكـان عـىل ًقـَّفَوُا مً املنذر رشـيدوكان،  إسالمهَنُسَ وحَمَلْأبى فإن عليه اجلزية؛ فأس

َايلَ كان عـ÷ التوفيق أن رسول النبي ومن، دين املجوس  ؛ املـستوى مـن الفـصاحةِ
                                                           

، والـسرية 2/386 واالكتفـاء ،4/306 والبدايـة والنهايـة ،3/246 والسرية احللبيـة ،2/146الكامل )1(
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ْفلنَسمع َ ْ ْ  عـن َّنَرُغْصَ عظـيم العقـل يف الـدنيا فـال تـ إنـكيا منذر:  هلذا الكالم الرائعَ
 ؛ الكتـابُمْلـِ العـرب، وال عُمُّرَكـَلـيس فيهـا ت: اآلخرة، إن هذه املجوسية رش ديـن

ا ً عن أكله، ويعبـدون يف الـدنيا نـارُهَّزنََتُى من نكاحه، ويأكلون ما يَيْحَتْسُينكحون ما ي
 هل ينبغي ملـن ال يكـذب يف ظرفان ؛ بعديم عقل وال رأيَتْسَتأكلهم يوم القيامة، ول

 واهللا هـو هـذا نثـق بـه؟ َالَ أُفِلُ نأمنه؟ وملن ال ْخيَالَ نصدقه؟ وملن ال خيون أَالَالدنيا أ
ليت ما أمر به هنى عنه، أو ما هنى عنه : النبي األمي الذي ال يستطيع ذو عقل أن يقول

 أهـل ِةَّيـِنْمُكـل ذلـك منـه عـىل أ أو نقص من عقابه؛ إذ ،ِهِوْفَ عْنِ مَادَ زَتْيَأمر به، أو ل
 يـا رسـول اهللا، فـإين :أما بعـد:  املنذر يف رد اجلوابوكتب،  أهل النظرِرِْكفَ و،العقل

 مـن أحـب اإلسـالم وأعجبـه ودخـل فيـه، فمـنهم :قرأت كتابك عىل أهل البحرين
 ÷ إليـه فكتب؛ َكَرْ يف ذلك أمَِّيل إْثِدْ وبأريض جموس وهيود، فأح، من كرههومنهم

، سالم عليـك فـإين ى من حممد رسول اهللا إىل املنذر بن ساو،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ،ا عبـده ورسـولهً وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد، هوَّ إالأمحد اهللا إليك الذي ال إله

 ؛يف قومـك َكُتْعَّفَا، وإين شً قد أثنوا عليك خريِيلُسُ رَِّن، إَّلَجَو َّ عز اهللاََكُرِّكَذُ أ:أما بعد
 عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهـام ُ للمسلمني ما أسلموا عليه، وعفوتْكُرْاتَف
  . عن عملك، ومن أقام عىل هيوديته أو جموسيته فعليه اجلزيةَكَِّريَغُ فلن نْحِلْصُت

َوجه :)1(َانَمُ عْيَكِلَِمكتابه ل َّ  ابنـي َدْبـَ وعَرَفـْيَ العـاص إىل جَنْ بـاًرْمَ ع÷ َ
 من حممد رسول اهللا ،بسم اهللا الرمحن الرحيم:  فيه جاء ملكي عامن، بكتابِّدينَْلُاجل

 فـإين أدعـوكام :أمـا بعـد، سالم عىل من اتبـع اهلـدى ِّيِدنَْلُ ابني اجلَدْبَ وعَرَفْيَإىل ج
ا ًّيـَ حَانَ كـْنَ مَرِذُْن فإين رسول اهللا إىل الناس كافة؛ أل؛اَمَلْسَا تَمِلْسَبدعاية اإلسالم، أ

 َّا، وإن أبيـتام فـإنَمـُكُيتَّلَ، وإنكـام إن أقـررتام باإلسـالم وَينِِرافَ الكَىلَ عُلْوَ القَّقَِحيَو
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ُ حتٌلْيَا زائل، وخَمُكَكْلُم  دخـل عمـرو فلام ،اَمُكِكْلُ عىل مِيتَّوُبُ وتظهر ن، بساحتكامُّلَ
 بطاعـة اهللا ريـأم :فقـالبنادهيام سأله عبد بن اجللندي عام يأمر به الرسـول وينهـى، 

 ، عـن الظلـموينهـى بـالرب وصـلة الـرحم، ويـأمرعزوجل وينهى عـن معـصيته، 
مـا : فقال؛  وعن عبادة احلجر والوثن والصليب، ورشب اخلمرى، والزن،والعدوان

ا حتـى نـؤمن بمحمـد نَـْبِكَرَ ولو كـان أخـي يتـابعني ل!أحسن هذا الذي يدعو إليه
 إن :قـال عمـرو، اً تابعـَ ويـصريُهَعـَدَ يْنَ أْنِ بملكه مُّنَ أخي أضَّونصدق به، ولكن

 الـصدقة مـن غنـيهم فردهـا عـىل َذَخـَأَ ف؛ عـىل قومـه اهللاُِ رسولُهَكَّلَأسلم أخوك م
َ حلَقُُل إن هذا اخل:فقال عبدفقريهم،  ؟ فـأخربه بـام فـرض اهللا مـن ُةَقَدَّا الصَمَ، وٌنَسَ

و، يؤخذ من سـوائم مواشـينا  يا عمر:قال ذكر املوايش، وملاالصدقات يف األموال، 
 ِدْعـُ واهللا ما أرى قومي عىل ب:فقال عبد نعم، :قال املياه؟ ُدِرَتَالتي ترعى يف الشجر و

ا ألخيـه جيفـر، فـتكلم ًرْمَ عَلَصْوَا أًدْبَ إن عثم  ،دارهم وكثرة عددهم يرضون هبذا
  .ة من الصدقُاهنََّكَمَ قلبه حتى أسلم هو وأخوه، وَنَالَمعه عمرو بام أ

َكتابه هلوذة بن عيل َ ْ َ)1:(
   

 بـسم اهللا :وفيـه بن عمرو العامري بكتاب إىل هوذة ملك الياممة َطْيِلَ س÷ َهَّجَو
سالم عـىل مـن اتبـع اهلـدى، : الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل هوذة بن عيل

ُ أن ديني سيظهر إىل منتهى اخلْمَلْاعَو  لك ما حتـت ْلَعْجَأَ، وْمَلْسَ تْمِلْسَأَ ف، واحلافرِّفْ
 وأنـا شـاعر !ما أحسن ما تدعو إليـه وأمجلـه:  يف ردهَبَتَ جاء الكتاب كفلام، يديك

 بلـغ وملـا، َكِْعبَّتَ فاجعل يل بعض األرض أ؛ هتاب مكاينُ والعرب،قومي وخطيبهم
 ما يف يديـه، َادَبَ وَادَ ب؛لو سألني قطعة من األرض ما فعلت:  قال÷ذلك رسول اهللا 

  . من فتح مكة÷ ِ الرسولَفََرصنُْث أن مات مفلم يلب
                                                           

 .2/402 واالكتفاء ،2/644 والطربي ،1/262 والطبقات ،2/146الكامل )1(
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:)2()م628 - ـ ه7سنة (  :)1( غزوة خيرب-48 

 فهـم ال يرتكـون ؛ العرب طبقـة دوهنـموأن عليهم، ٌرْكِ النبوة حأن اليهود يزعم
 اآلن عىل خيـرب أقـوى وها هي الدائرة ،حقدهم وتآمرهم حتى ترتك احليات لدغها

حوا يؤلبـون غطفـان وذؤبـان العـرب؛ الستئـصال  راوقدقالع اليهود يف اجلزيرة، 
َ بنـي قريظـة، وحتـُرْدَ غـُهَبَّبَي سِذَّ الُبْرَ علينا الكَّرَ موقد، ÷رسول اهللا   مـع ْمُهُفُالَ

؛ فيهود خيرب كـانوا ال  يضيعهٌتْقَ و÷ لدى النبي وليس ،األحزاب يف قصة اخلندق
ْ يغـزوهم؛ لمنَعـتهم بكثـرهت÷يظنون أن رسول اهللا  َِ ِ ْم وحـصوهنمَِ ِ ِ ُ إن : قيـل فقـد ؛ُ

 يف أربعة عـرش رجـال ِقْيَقُ خرج كنانة بن أيب احلوقد !)3( عرشة آالفمقاتليهم بلغوا
  مـدةهلم نصف ثمر خيربعىل أن ÷ حممد إن غزاهم ملنارصهتم إىل غطفان يدعوهم 

 رس،ا ومـائتي فــراجـليف ألــف وأربعامئـة ÷ النبـي  خـرج .]1/307اإلمتـاع[سـنة 
َ وجاء املتخلفون عن احلديبية؛ ليخرجوا رجاء الغنيمـة، ة،ن امرأيعرشو َال }: فقـالََ

َخترجوا معي إال راغبني يف اجلهـاد، أمـا الغنيمـة فـال َ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َُ َ َ َ ُِ ْ ِ َ ِ َّ ِ ْ َz ،َال : ً مناديـا، فنـادىوبعـث
ِْخيرجن معنَا إال راغب يف اجلهاد َِ ٌ َ َّ َِ ْ ِ َ َ َُّ ِ  الليثـي، َةَلْيَمُن عىل املدينة واستخلف ،]1/306اإلمتاع [َ

، وكانت بيـضاء، وأمـر عـامر بـن $ الراية إىل عيل ودفع، َةَطُفْرُ بن عَاعَبِ س:وقيل
َاألكوع، عم سلمة بن عمرو بن األكوع أن حيدو، فأخذ يرجتز ُ ْ َ   :]1/342ابن هشام [ََّ

ــــــوال َواهللاِ َل ْ ــــــااهللاَُ ــــــديناَم َاهت ْ َ َ َوال  ْ َّتــــــــصدَ َ َقناَ َوال ْ َصــــــــلينا َ ْ َّ 

                                                           
 ومـا 2/633 والواقـدي ،2/106 وطبقات ابـن سـعد ،4/206 والبداية والنهاية ،3/342ابن هشام ) 1(

 خيرب شـامل املدينـة تقعو .29، ومغلطاي ص 2/181، وعيون األثر 16-3/9الطربي تأريخ و. بعدها
 ).كم165(املنورة عىل بعد 

أن مـن أجـيل مـن بنـي : وسـببها ؛ فيها بني حمرم وصفر وربيع األول وجـامدى األوىل ورمـضانَفِلُتْاخ) 2(
 مع قريش حتالفوا و ÷رسول اهللا نتقلوا إىل خيرب، فعملوا مع هيود خيرب عىل تأليب املرشكني  عىل النضري ا

 . فرصةالسنحت له ختلص من رشهم عندما  لذلك ؛دف تطويقه من الشامل واجلنوبهب ÷ضد الرسول 
 .1/306، واإلمتاع 2/637املغازي ) 3(
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ـــــ ـــــوم َإذا اّإن ٌق ْ ـــــواَ ْبغ َ ـــــاَ َعلين ْ َ ْإنْوَأ  َ ُأرادواِ َ ـــــــــة َ ًفتن َ ْ ـــــــــا ِ َأبين ْ َ َ 

ـــــــأنزلن ْف َ ِ ْ َ ـــــــكينة َ ًس َ ِ ـــــــاَ َعلين ْ َ ِوثبــــــت  َ ّ َاألقــــــدام ََ َ ْ َ َالقينــــــا ْإن ْ ْ َ َ 

َيرمحك اهللاُ}: ÷فقال ُ َ ْ َz ،َّولــما فاستشهد عامر يف هذه الغزوة َ  أرشف عـىل خيـرب َ
ُقفوا}: ألصحابه÷ قال  ِzَّاللهـم}: ال، ثـم قـ ُ َّرب ّ َالـسم َ ِواتاّ َومـا َ َأظللـن َ ْ َ ْ َّورب ،َ ََ 

َاألرضني ِ َ َ َوما ْ َأقللن َ ْ َ َ َّورب ،َ ِالشياطني ََ ِ َ َوما ّ َأضـللن َ ْ َ َ َّورب ،َ ِالريـاح ََ َ َومـا ّ َأذريـن َ ْ َ ْ ّفإنـا ،َ ِ َ 
ُنسألك َ ْ َخري َ ْ ِهذه َ ِ ِالقرية َ َ ْ َ َوخري ْ ْ َ َأهلها َ ِ ْ َوخري َ ْ َ َفيها َما َ ُونع، ِ ْمن ِبك ُوذََ ِّرش ِ ِّورش َهاَ َ َأهلهـا َ ِ ْ َ 
ِّورش َ َفيها، َما َ ْأق ِ ُدمواَ ِبسم ِ ْ ِالله ِ ّz، بمناورة بارعة لتفكيك اجلبهة بني هيود خيـرب وقام 

َفأوهم؛ وغطفان َ ْ َ لقتال مع اليهود عىل ا كانوا عازمني فقد ؛ غطفان أنه يريد مهامجتهمَ
ا ً صباحفوصل، ، وتفرقوا يف شعاهبمهم، فعادوا أدراج÷ا سمعوا بخروج النبي َّمَل

: حممـد واخلمـيس أي:  إىل حـصوهنم يتـصاحيونفتبـادرواإىل خيرب وهم غـافلون، 
 إنا إذا نزلنـا ؛ خيربَْتبِرَخ َُربْكَ أاهللاُ«:  واملسلمون بالتكبري÷اجليش، فأرعبهم النبي 

يـا منـصور }: خيـرب يـوم املـسلمني شعار وكان، »َينِرَذنُْ املُاحَبَ صَاءَسَبساحة قوم ف
  . املسلمون باحلصون عىل بعد مرمى النبلوأحدق، zأمت

Ý^ŠÎ_<ímøm<<é}æ)1(V<< <

ِحصن النَّطاة -1   . )2(ٌةَّلُق، وُبْعَّ، والصٌمِاعَن:  وفيه:َ
ِّالشقحصن  -2 ٌّيبُأ: وفيه: ِّ ِ، والربَ   .ُئَ
ٌملَالُ، وسُحْيِطَ، والوُصْوُمَالق: وفيه: الكتيبةحصن  -3 ِ.  

                                                           
ُّال يمكن البت يف تفاصيل واقعة خيرب، ) 1(  املستفاد من املصادر التارخيية أن املسلمني حارصوا القالع ولكنَ

َواحلصون حصنا تلو حصن، وحاولوا قطع ارتباط احلصن املحارص ببقية احلصون؛  ْ ِ  أمجع املؤرخـون وقدً
َعىل أن أول حصن فتح هو حصن ناعم، وآخر احلصون فتحا الوطيح والسالمل ِ ُ. 

 .3/40السرية احللبية . ، وقلعة الزبري؛ ألنه صار يف سهم الزبريلزبري بحصن ا يسمىوقد، وهو حصن عىل قلة جبل)2(
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  :صون خيربفتح ح
ً؛ لئال تكـون حـاجزا حيـول  بقطع نخلهموأمر، م فحارصه النطاةون بحص÷ بدأ

آهـم ا رَّمـَعـن القطـع لـ÷  فنهـى فقطع املسلمون نحو أربعامئة نخلة، دون قتاهلم، 
 أبـا ÷ طال احلصار واستعصت احلصون بعث رسـول اهللا وملا  .عىل القتالمصممني 

 بن اخلطاب َرَمُ عِدَ بعث من الغثم، َدِهُ وقد جٌحْتَ فُكَ فقاتل فرجع ومل ي ؛ برايتهبكر 
َّنيِطـُْعأل«: ÷ رسـول اهللا فقال ؛)1(َدِهُ وقد ج، فتحُكَ فقاتل ثم رجع ومل ي؛  َةَايـَّ الرَ
ِال حيُجَا رًدَغ ُ ، »ٍارَّرَِف بَسْيَ لٌارَّرَ، كِهْيَدَ يَىلَ ع اهللاُُحَتْفَ، يُهُولُسَرَ و اهللاُُهُّبُِحيَ، وُهَلْوُسَرَ و اهللاَُّبً

:  اهللا يا رسولفقال يف عينه ثم أعطاه الراية، َلَفَتَ، فُدَمْرَا، وهو أًّيِلَ ع÷فدعا رسول اهللا 
 ْ، فـإنِالمْ إىل اإلسـْمُهـُعْ، وادَكِلْسِ عىل رْذُفْان«: ÷أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال 

ْ هيْنََألَ ف؛ْمُهِْلاتَقَا فَْوبَأ َال وُجَ رَكْيَدَ عىل ي اهللاَُيِدَ ْ محـْنِ مـَكَ لـٌْريَا خـًدِاحـً  ،)2(»ِمَع الـنَِّرُ
َ هيٌّ عيل بالراية فخرج  مـن حجـارة حتـت احلـصن، ٍمْضـَ يف رها، حتى ركزًةَلَوْرَه ُلِوْرُ
 فقـال ،أنا عيل بن أيب طالـب: من أنت؟ قال:  إليه هيودي من رأس احلصن فقالَعَلَّفاط

 فام رجع حتى فتح اهللا عىل يديه، قال أبو رافع ،)3( موسى عىلَلِزْنُعلوتم وما أ: اليهودي
خرجنا مع عيل، فلام دنا من احلصن خرج أهله فقـاتلهم، فـرضبه : ÷ موىل رسول اهللا 

ن فرتس به عن نفسه، فلـم صي فأطاح ترسه من يده، فتناول عيل بابا كان عند احلدهيو
 فرغ، فلقد رأيتني يف نفر سـبعة يزل يف يده وهو يقاتل حتى فتح اهللا عليه، ثم ألقاه حني

                                                           
 وحممـد رضـا ،7/394 وابن أيب شيبة ،4/12 والطربي ،4/212  والنهاية والبداية،3/349ابن هشام )1(

 .423والثعالبي ، 280
ق يف  الرايـة روي بعـدة طـروحديث، 36 والنسائي  بلفظه،3499 ،3498 ورقم ،3973البخاري رقم )2(

، وخـصائص 1608 رقـم1/391، وأمحد 3724 رقم 5/596، والرتمذي 3404 رقم 4/1871مسلم 
ُّألبعثن غدا عليهم رجـال حيـب «: وبلفظ. 3/108،  واحلاكم 52 رقم 70، وص 9 رقم 32النسائي ص  ِ ُ ًَ َُ ْ َّ ََ ْ ِ َ ً َ ْ َ

ُاهللاَ ورسوله وحيبانه؛ ال يويل الدبر، يفتح اهللاُ َ َ ُ َّ َ ُ ََ ْ َ ُ َُ ُّ ِّ َ ِ ِ ِ ُ ِ عليهَ ْ َ   . 3/83، واحلاكم 5/151  جممع الزوآئد »َ
 . الدال عىل العلو والغلبةم من اسمهءتشا)3(
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  .)1(أنا ثامنهم نجهد أن نقلب ذلك الباب فام نقلبه، ثم ابتدأ القتال
َ أول حصن فتح حصن ناعم، وعنده قتل حممود بن مـسلمة، ألقيـت عليـه كانو

ُرحى، ثم القموص حصن أيب احلقيق، وأصيب منه سبايا منهن  صفية بنت حيي بن  َ َُ
ُكانت عند كنانة بن الربيع بن أيب احلقيق و-$أخطب من سبط هارون  ِ َ  فرأت يف -ِ
 !تتمنـني ملـك احلجـاز: ًرا، فأخربت زوجها فلطمها وقـالَمَنومها أن يف حجرها ق

ُوكانت حسناء، عمرها سبعة عرش عاما؛ تنَافس الناس عليهـا، وقيـل َ َ َ ً ُ ْ وقعـت مـن : ُ
فاصـطفاها . لكإن صفية ال تصلح إال : ÷نصيب دحية الكلبي، فقال رجل للنبي 

  . وأعطى دحية غريها. ]3499  رقمالبخاري[ لنفسه÷
ًوعند حصن الوطيح والسالمل آخر حصون خيرب افتتاحا وأصعبها منـاال ً خـرج . َُّ

َمرحب اليهودي يف سالحه يرجتز ُ َ ْ َ:  
ــــد عل ِق ــــَ ــــَ خْتَم ْ أين مرَُربْي ُحــــبَ ـــ  َ ـــسْيِاكَش ـــَ بِحَالِّ ال ـــٌلَط َ جم  )2(ُبَّرُ

ــــــــاَِذإ ُاحل ــــــــَبْقَ أُبوُرْ ــــــــَلَ تْتَل  ُبَّه

  :وطلب الرباز، فربز له عيل يرجتز
ـــَ حْيِّمـــُ أِْينْتَّمَي ســـِذَّالـــ اَأنـــ  ْهَرَوْسَ قـــٍدْيِدَ شـــٍاتَابـــَ غِثْيـــَلَك ْهَرَدْي

ْهَرَْدنَّ الــــسَلْيــــَ كِفْيَّالــــسِ بْمُهُلْيِكــــَأ
)3( 

َفاختلفا رضبتني، فسبقت رضبة عيل عىل هامته فقدت احل ِ َّ َ َجر والـمغفر، وفلق رأسـه َ ْ ِ َ
حتى وصلت الرضبة إىل أرضاسه، وسمع العسكر صوت رضبته، فام تتـام آخـر النـاس 

  .  خرج يارس أخو مرحب للمبارزة، فقتله الزبريثم .   )4(   مع عيل حتى فتح اهللا له
                                                           

 .3/13، والطربي 3/349ابن هشام )1(
 . التام السالح:الشاكي السالح) 2(
أي أقـاتلكم بالعجلـة :  مكيال كبري، أي أقتلكم قتال واسـعا كبـريا ذريعـا، أو بمعنـى العجلـة:السندرة) 3(

 .4/382لسان العرب . كم قبل الفراروأبادر
وابـن كثـري . 2/111و الطبقات . 15، 14والنسائي يف اخلصائص رقم . 1807رقم . 3/1441مسلم ) 4(

= 
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ُّ أهل خيرب يف حصنيهم الوطيح والسالمل، حتى إذا أيقنـوا ÷ الرسول اهللا وحارص ِ َ
، اًالمل آخـر حـصون خيـرب افتتاحـُّطيح والسَحصن الواملسلمون إىل  وانتهى ،كةباهلل
 ،أن ينصب عليهم املنجنيق@÷ّ، فهم رسول اهللا ًكثوا عىل حصارها أربعة عرش يوماوم

، فصاحلهم عـىل أن  باهللكة سألوه أن جيليهم، وأن حيقن هلم دماءهمأيقن اليهودحتى 
وبني مـا كـان هلـم مـن األرض ÷  رسول اهللا حيقن دماءهم، ويسريهم، وخيلون بني

. واألموال إال ثوبا عىل إنسان، وبرئت مـنهم ذمـة اهللا وذمـة رسـوله إن كتمـوا شـيئا
ً، فخانوا العهد وأخفوا مسكا فصاحلوه عىل ذلك ْ فيه مـال حليـي بـن أخطـب، ] جلد[َ

يـق ابنـي أيب احلق÷ كان محله معه حني أجليت بنو النضري، ولذلك قتـل رسـول اهللا 
يـا : إجالءهم من خيرب قـالوا÷  أراد النبي وملا. ؛ بسبب نكثهاموأحدهام زوج صفية

حممد، دعنا نكون يف هذه األرض نصلحها ونقوم عليها، فأعطاهم خيرب عـىل أن هلـم 
 قد صنعوا ٍكَدَ سمع هبم أهل ففلام، ÷لزرع والنخيل ما شاء رسول اهللا النصف من ا

، فصاحلهم عـىل وا له األموالُّلَُخيَ أن حيقن دماءهم و÷ما صنعوا بعثوا إىل رسول اهللا 
؛ ÷ فـدك خالـصة لرسـول اهللا وكانـتا بني املـسلمني، ً خيرب فيئفكانتمثل ذلك، 
ْألهنم مل جي  وكان املسلمون يقعون يف حرثهم وبقلهم بعـد ،بخيل وال ركابعليها وا ُبِلُ

الـصالة : ن بـن عـوفاملساقاة، فشكت هيود ذلك إىل رسـول اهللا، فنـادى عبـدالرمح
إن : فحمـد اهللا وأثنـى عليـه ثـم قـال÷ فاجتمع املسلمون، فقام رسول اهللا جامعة، 

هيود شكوا إيل أنكم وقعتم يف حضائرهم، وقد أمناهم عىل دمائهم وعىل أمواهلم التي 
 فكـان. يف أيدهيم يف أراضيهم، وعاملناهم، وأنه ال حتل أمـوال املعاهـدين إال بحقهـا

 زينـب بنـت احلـارث امـرأة  أنروي.  من بقوهلم شيئا إال بثمننيأخذو الاملسلمون 
                                                           

 5/556ومسند أمحـد .  يف ترمجة عامر بن األكوع2/112واالستيعاب . 3/11والطربي . 3/355كثري 
 . 372الصحيح املتواتر صوهو : قال األلباين يف ختريج فقه السرية للغزايل. 16538رقم 
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؟ ه إليـُّ من الـشاة أحـبٍ عضوُّأي: ْتَلَأَ مشوية، وقد سً شاة أهدتٍمَكْشِ بن مِمَّالَس
 وضعتها بني يدي فلام، ِ سائر الشاةْتـّمـ ثم س،الذراع، فأكثرت فيها السم: فقيل هلا

 خيـربين َمْظـَا العَذَ هَِّنإ: ها، وقالْغِسُنها مضغة فلم ي مَالكَرسول اهللا تناول الذراع ف
َ بن الربُِْرش بومعهأنه مسموم،  :  دعـا بـاملرأة وقـالثم منها فامت، أكل، ٍورُرْعَ بن مِاءَ

َا محَم« إن كـان : ُتْلـُقَ عليـك، فَفَ من قومي مـا مل ْخيـَتْغََلب: ؟ قالت»َِكلَ ذَىلَ عِكَلَ
ا ً قتلهـا قـصاص:وقيـل عنهـا، فتجـاوز، َُربْخُيَسَا فـًِّيبَ نا اسرتحت منه، وإن كانًملك
يـا أم بـرش، إن :  قال ألم برش يف مرضه الذي مات فيـه÷ روي أن النبي وقد ،ببرش

 من األكلـة التـي -ٌعرق إذا انقطع مات صاحبه-ْيِرَْهبَ انقطاع أُتْدَجَ وَانََوهذا األ
ا مـع مـا ً مات شهيد÷أن النبي  املسلمون يرون فكان؛ )1(أكلت مع ابنك يوم خيرب

   .]4/240ابن كثري ، و3/353ابن هشام [أكرمه اهللا بالنبوة
ٍ أهلها بني قتيـل وأسـري، ،أذكى من أن يأكل من يد امرأة موتورة÷ النبي : أقول ِ َِ ََ ٍَ َ َ ْ َ ُ ْ

ْوغنمت ديارها، فكيف يأكل وما زالت سيوف املسلمني تقطر من دماء من قتل من  َ ِ ُ
َّمن ضمن الروايات التي جيب أن متحص يف تارخينا املجيـد؛ تـصور  وهذه !اليهود؟ َ َ ُ

  !.يف غاية السذاجة، لوال أن العظم كلمه وإال سار فيها÷ النبي 
<íÒ†Ã¹]<í×é’uV< دام احلصار عرشات األيام، وتقدر حسب ما ذكـر يف أيـام

÷  رواية عن ابـن عبـاس أن النبـي وهناكيوما، ) 47(حصار كل حصن عىل حدة 
 من اليهود قتلو .م بخيرب ستة أشهر يقرص الصالة، وعنه أربعني يوما، واهللا أعلمأقا

ربيعـة بـن : املهـاجرينمـن : )2(املسلمني مخسة عرشمن  واستشهد وتسعون، ٌثالثة
                                                           

 .240 وتنبيه األرشاف للمسعودي ص،4/240 والبداية ،3/353ابن هشام ) 1(
 مل يـذكرهم وممـن استـشهد يف خيـرب قرابـة عـرشين، :وقيـل. 2/699، والواقـدي 4/46الروض األنف ) 2(

عروة بن مرة بـن ، و3/122االستيعاب . عبداهللا بن أيب اهلبيب بن أهيب بن سحيم السعدي الليثي: الواقدي
. ، وسليم بن ثابت بن وقش، وأوس بـن الفاكهـة األنـصاري3/175االستيعاب . رساقة األويس األنصاري

= 
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ُأكثم األسدي قتل بالنطاة، وثقـف بـن عمـرو بـن سـميط األسـلمي، ورفاعـة بـن  ْ ُِ ِ
َحممود بن مسلمة، : ومن األنصارب، مرسوح األسدي، وعبداهللا بن أيب أمية بن وه َ ْ ََ

ِوأبو الضياح بن النعامن َّ ة بن رساقة البلـوي، ، واحلارث بن حاطب، وعدي بن مر)1(َّ
رقـي  وأنيف بن وائلة قتالوأوس بن حبيب ُّ عىل حصن ناعم، ومسعود بن سـعد الزُّ ِ َ

قتله مرحب، وبرش بن الـرباء بـن معـرور اخلزرجـي األنـصاري مـات مـن الـشاة 
 سمومة كام قيل، وفضيل بن النعامن، وعامر بن األكوع، وعامرة بن عقبة بن عامد بنامل

ٍمليل الغفاري، ويسار العبد األسود، ورجل من أشجع ْ َ َوأخذ .)2(ُ ِ  ِقْيَقُ أيب احلِ آلُزنَْ كُ
  .بقيمة عرشة آالف دينار

                                                           
: ً ذكر ابن إسحاق أيضا فيمن استشهد بخيربوقد. 1/209االستيعاب . ، وأوس بن عائذ1/207االستيعاب 

ُ كان عده فيمن قتل بأحدوقدأبو سفيان بن احلارث األنصاري،  ُ َّ  .6/143أسد الغابة : ينظر. َ
 عمري بن ثابت بن الـنعامن، :وقيل اسمه النعامن، :وقيل، 1/290االستيعاب .  استشهد يوم أحد :وقيل )1(

 .6/175أسد الغابة . وهو مشهور بكنيته
ٌ، ولعلـه مل يعـد يـسار األسـود، عبـد لعـامر 15 مجيع من استـشهد :وقال، 2/999 ذكرهم الواقدي هكذا) 2( َّْ ُ ََ

وهو حمارص لـبعض حـصون خيـرب ÷  أن راعيا أسود أتى النبي روىأسلم؛ :  ابن إسحاقوسامههودي، الي
َّيا رسول اهللا اعرض عيل اإلسالم، فعرضه عليه فأسلم، وقـال: ومعه غنم له كان فيها أجريا ليهودي؛ فقال َ َ ْ ِْ :

؛ فأخـذ zسـرتجع إىل رهبـاارضب وجوهها فإهنا }: ÷الغنم أمانة عندي فكيف أصنع هبا؟ فقال رسول اهللا 
ًارجعي إىل صاحبك، فو اهللا ال أصحبك فرجعت جمتمعة كأن سائقا يـسوقها حتـى : حفنة من الرتاب، وقال َْ َ َ َ

ُ تقدم األسود إىل ذلك احلصن ليقاتل مع املـسلمني؛ فأصـابه حجـر فقتلـهثمدخلت احلصن،  َ ْ أسـد الغابـة .َ
: ، فقـال÷ رجل من أشـجع، فـذكروه لرسـول اهللا  أنه تويف يومئذ2/681 أيضا الواقدي وذكر. 5/469
ْصلوا عىل صاحبكم} ُ ِ ِ َ ََ َ ُّz ِإن صاحبكم غل يف سبيل اهللاِ}: ÷ فتغريت وجوه الناس لذلك؛ فقال ِ َ ِْ َّ َ ُ َ َِ َّ ِz.! 
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 : ملحقة بغزوة خيربُحوادث
 ÷؛ ففـرح بـه رسـول اهللا #  جعفر مع ستة عرش من مهاجري احلبـشةمقد -1

ْ أقبل حي÷ وقعت عني جعفر عىل رسول اهللا وملاا، ًيدِدَا شًحَرَف  ٍلْجِ عىل ر]يميش[ ُلِجَ
ُّرسُما أدري بأهيام أ:  بني عينيه وقال÷له النبي ّ، فقب÷ ا لرسول اهللاًامَظِْع إ؛ٍواحدة َ :

 ثالثـة وقـدم ، وأصـحابه يف غنـائم خيـربوأدخله،  )1(بفتح خيرب، أم بقدوم جعفر؟
ومخسون من األشعريني معهم أبو موسى وأبـو هريـرة، ركبـوا سـفينة فألقـت هبـم 

 وقـد، ا مـن الغنـائمً شـيئ÷الريح إىل احلبشة فجاءوا مع جعفـر، فأعطـاهم النبـي 
 مـا فـاهتم مـن القـرآن واسـتوعبواانخرط جعفر وأصحابه يف صفوف املجاهدين، 

 فـدخل عمـر ، كانت عنـد حفـصةٍرَفْعَ جَجْوَ أن أسامء بنت عميس زورويالنازل، 
سبقناكم : نعم، قال: احلبشية؟ البحرية؟ قالت: أسامء، فقال:  هذه؟ قالتْنَم: فقال

كال واهللا، كنتم مع رسـول :  فغضبت وقالت؛ فنحن أحق برسول اهللا منكم؛باهلجرة
 احلبشة، وذلـك  يفالبعداء البغضاءم، وكنا يف دار ُكَلِاهَ جُظِعَيَ جائعكم، وُمِعْطُاهللا ي

ُفـذكرت ،ِّيِبـلنَِّ لَتْلـُا قَ مـَرُكْذَى أَّتَ حُبَْرشَ أَالَ وُمَعْطَ أَ ال اهللاُِمْيف اهللا ورسوله، واي ْ َ َ َ 
 لـه ؛ْمُكنِْ مـِ يبَّقَحَِأ بَسْيَل: كذا وكذا، قال:  له؟ قالتِما قلت: ، فقال÷ذلك للنبي 

ُ حلـْتِمـِّرُح -2 .)2(رتـان السفينة هجَلْهَوألصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أ  ُومُ
ُاحل ُ يف حلـَنِذُ األهليـة، وأِرُمْ َ اخلُومُ  رضبـت لـه، ٍةَّبـُيف ق ^  بـصفيةَسَرْعـَ أ-3 .ِلْيـْ
، وبـات )3( بعد أن اعتدت يف بيتهـاٍِكالَ مِ بنِسَنَ أُّمُ أَانَحْلِ مُتنِْ بٍمْيَلُ سُّمُا له أَهْتَلَّومج

                                                           
 واحلـاكم ،1470، 1469 ويف الكبـري رقـم ،2003ورد بألفاظ كثرية، انظر الطـرباين يف األوسـط رقـم )1(

 . وغريهم6/380ة  وابن أيب شيب،2/664
  .6/381 وابن أيب شيبة بام يوافق ذلك ،25030، 2502 ومسلم رقم ،3990البخاري رقم ) 2(
ُســهلة، أومليكــة، : فقيــل: ُ يف اســم أم ســليمواختلــف، 2999، وأبــو داود رقــم 3571مــسلم رقــم ) 3( َُ ْ َْ َُ َ

ُأوالغميصاء، أوالرميصاء َ ُ ََ ْ َ ُّْ  . 4/494االستيعاب . ُ
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ْ حيُهَفْيَا سًحِّشَوَتُ م َوبُّيَأبو أ  وملا رآه رسول اهللا ؛ بالقبةُيفِطُ وي÷  اهللاَِولُسَ رُسُرَ
 عليك مـن هـذه املـرأة، وقـد ُتْفِخ: ما لك يا أبا أيوب؟ قال:  قال- يف الصباح÷
 ÷ أن رسـول اهللا فزعمـوا ؛ عهد بكفرَةَيثِدَا، وكانت حَهَمْوَقَا وَهَجْوَزَا وَاهَبً أَتْلْتَق

ْ حيَاتَا بَمَ كَوبُّيَا أَبَ أْظَفْ احَّمُهَّالل«: قال   .)1(»ِينُظَفَ
Œæ…‚Ö]æ<ÃÖ]V< <

َأسهم -1  َْ  رأس ْتَعـِطُ قفقـد ؛جـذور الدولـة اإلسـالميةيف ترسـيخ  ََربْيَ خُحْتَ فَ
  . من دسائس اليهود÷األفعى، واسرتاح النبي 

  . لتعشوا به÷ هبم َّدَغَتَلو مل يف ؛الدفاع عن النفس مرشوع -2
 $ اًّيـِلَيف هذه الغزوة رضورة اختيار أهل الكفاءة حني دعـى ع ÷نا النبي َمَّ عل-3

القتحام احلصون احلصينة؛ فهو رجل نادر يف الـشجاعة واخلـربة، موصـول بمحبـة اهللا 
َوما أجدرورسوله له، وحمبته هلام،  َ َ ٌّوحـري!  بالرايات اإلسالمية أن حيملها رجال أمثالـهَ ِ َ َ 

ِهبا أن يرفعها الكرارون الشجعان؛ فب ُهم وحدهم تعود لإلسالم عزتـهَ ُ َّ ِ ْ ُ وجمـدِ ْ َ  ولـذلكُه؛ َ
استحق ذلك الوسام الرفيع الذي استرشف له كبار الصحابة حني أعطـاه الرايـة التـي مل 
ِختفق عىل رجل بعد أنبياء اهللا مثله؛ فهو الكرار غري الفرار، ما ارتاع قط، وال اهنـزم قـط؛  ِ ِِ ْ ْ ْ َ

َ ذكرنا به أولئـك الرجـال وقدء يف صفحة الشجعان، بيضا الشامةالإنه إعجوبة الزمان، و َ َّ َ
َيف جنوب لبنان وفلسطني الذين وقفوا أمام احلمم الشبيهة بجهنم، التي صبها الـصهاينة  َّ َ

 العـامل مبهـورا مـن فتيـة ومـا زال متفوقني عىل الصخر واحلديـد، ؛األرضومن السامء 
  .ن ورائها الغرب كلهأعجزوا آلة احلرب اجلهنمية اليهودية واألمريكية وم

 بعد االنتصار عىل هيود خيرب عاملهم معاملة حـسنة، وشـملهم بعفـوه ولطفـه -4
من ظلم، وجناية، وتأليب للعرب الوثنيني ضـد : رغم كل ما ارتكبوه يف حق اإلسالم

                                                           
  .3/354هشام  ابن سرية )1(
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ْاإلسالم؛ فقد قبل طلبهم بأن يبقوا يف أرض خيرب عـىل أن يكـون لـه نـصف حماصـيل  ْ َ ُ ََ ْ َ ََ ِ ِْ َ َ
ْكـأي فـاتح آخـر أن يريـق دمـاءهم مجيعـا، أو أن ÷  كان يف مقدور النبي لقد ثامرها، َ َُ ِ َ ِ ُ

ْجيليهم برمتهم عن أراضهيم، أو جيربهم عـىل اعتنـاق اإلسـالم َ ْ َّ ُ ُْ ِ ْ ُْ ُِ َ ِ ُ َ ، لكنـه  أو يـستعبدهمِ
ًتركهم أحرارا يف مامرسة شعائرهم الدينية؛ فهو مل حيارهبم إال ألن خيرب قـد حتولـت إىل  َ ْ َ

 كانوا يمدون أعـداء اإلسـالم وقد خطرة للمؤامرة والكيد باإلسالم واملسلمني، بؤرة
إىل مقـاتلتهم ÷  اضـطر رسـول اهللا وهلـذابكل ما حيتاجونه للقضاء عـىل اإلسـالم؛ 

وجتريدهم من أسلحتهم حتى يعيشوا حتت ظل احلكومة اإلسـالمية بمنتهـى احلريـة؛ 
 خيرب عىل مصاحف من التوراة؛ فجاءت  أن املسلمني حصلوا أثناء مجع غنائمي روفقد

 ، فـإذا ]2/680الواقـدي [بأن ترد عليهم÷ ، فأمر رسول اهللا ÷اليهود تطلبها من النبي 
اقتضت املصلحة اإلسالمية يف إجالئهم أيـام عمـر إىل أذرعـات بـني سـوريا واألدن؛ 

ة التي ليعيشوا خارج جزيرة العرب، مع توفري احلامية والعيش الكريم؛ لتخلص اجلزير
حتوي املسجد احلرام، ومسجد النبي، وبيت املقدس أهم املقدسات اإلسالمية لدولـة 

أنـه ملـا : ]2/410معجـم البلـدان[ روى يـاقوت احلمـوي فقداإلسالم، فال ضري يف ذلك؛ 
عبثوا باملسلمني؛ فأجالهم إىل الشام، وقسم خيرب انت خالفة عمر ظهر فيهم الزنا، وك

   .هـ واهللا أعلم36سلمني سنة بني أصحاب األسهم من امل
 يظهـر وهاهنـاكان يلقـب بـاألمني يف شـبابه، ÷  لألمانة أمهية كربى؛ فالنبي -5

حرصه عىل أداء األمانة؛ فعندما جاءه أحد رعاة اليهود أثنـاء حـصاره خليـرب راغبـا يف 
 أمره أن يقرتب بالغنم إىل احلصن الذي فيـه صـاحبها -اإلسالم، ومعه أغنام ليهودي

ود إليه؛ ألهنا أمانة، مع أن املسلمني كانوا يف خممصة شديدة، ومل يتعرض هلـا أحـد لتع
ُمن املسلمني؛ ألهنم تعلموا األمانة والتقوى من معلمهـم  َّ َ ٍمـا مـن يشء }: القائـل÷ َ ْ َ ْ ِ َ
َّكان يف  اجلاهلية إال هو حتت قدمي، إال األمانة؛ فإهنا مؤدا َ ََّ ُْ َّ َ َّ ََ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َّ ََّ َ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِة إىل الرب والفاجرَ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ِ ٌz)1(.  

                                                           
 .3/432، تفسري الطربي 3712 رقم 2/684تفسري ابن أيب حاتم ) 1(
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 صـفية أم ÷ أكـرم النبـي فقـد  مـن آداب اإلسـالم؛ْمَُهلِازنَـَ مِاس النـَُّيلِزنَْ ت-6
 وقـد؛ َّلِذَ وال يليق هبا أن تـ؛ القومسيد ابنة فهياملؤمنني بأن ضمها إىل بيته الطاهر، 

َإذا أتاكم كريم قو}: ÷قال  ُ ْْ ِ َ ُ َ ُم فأكرموهَْ ْ ُ ِ ْ َ َ ٍz)1(.  
َإذ وسع عىل توزيع الغنائم؛ ÷ أجاد -7  مـن مـزارع خيـرب الواسـعة ملهاجرينا ََّ

ْليوجد هلم ُ َ َ ِ ُ  نفقـاهتم عـىل َضْعـَفف عـن كاهـل األنـصار الكـرام ب خياًمِئَالُا مًاخنَُ مِ
  . املهاجرين، وذلك من نعمة اهللا عليه وتوفيقه له

ٌشهد خيرب جمموعة من النساء ملداواة اجلرحـى وإعـان -8 َ َ ِ َتهم، وقطعـن املـسافة َ ْ ََ َ
َالبعيدة، وحتملن املشقة؛ فرضـخ هلـن رسـول اهللا مـن الفـيء، وال غـرو يف ذلـك؛  َ َْ َ ََّ َ َ ََ ْ َ

ِالنِّساء شقائق الرجال«فـ ُ ِ َ َ ُ اء املجتمـع مـع الرجـال بكفـاءة ، وهن قادرات عىل بن)2(»َ
 يقود املجتمع رجل عظيم بحجم رسول اهللا، وليس الزعـانف التـي جعلـت عندما

ًمن املرأة عيا وعورة َ ْ َ ًَّ ِ.  
بقدوم جعفر عظيام ؛ فهو ابـن عمـه، ومـن أكـرم النـاس ÷  كان فرح النبي -9

َّعليه، وهو من الرجال الذين يرسون الصديق، ويغيظون العدو، وسيكون مع أخيـه  َ ُ ْ َُ َ ُ َِ َ ُّ ُ
  .÷ٍّفارس اإلسالم عيل مكمال ملرسة رسول اهللا 

 إهيام غطفان أن :األول: الذكية يف مثالني متثلت اخلدع وقد احلرب خدعة، -10
َّاهلجوم متوجـه نحـوهم فـذعروا وتطـايروا شـذر مـذر، ومـا صـدقوا أن اجلـيش  َ َ َ َُ َ ُ ََ ِ

َ روي أن احلجاج بن عال:الثايناإلسالمي تركهم وقصد خيرب،  َّط السلميِ ِ َ ُّ  أسـلم )3(ٍ
                                                           

، 202رقـم 20/104، ويف الكبـري 5582 رقـم5/368الطرباين يف األوسـط و، 3712رقم 2/1223ابن ماجه  )1(
 .25585 رقم 5/234، ومصنف ابن ايب شيبة 10996 رقم 7/461 ِبَعُّ، ويف الش8/168البيهقي يف السنن و

 .26255 رقم 10/112، ومسند أمحد 113رقم 1/189، والرتمذي 236 رقم 1/161أبو داوود )  2(
أنه خرج يف ركب من قومه إىل مكة، فلام جـن عليـه الليـل : خيرب، وكان سب إسالمه@÷شهد مع النبي )3(

وف ً فخذ لنفسك وألصحابك أمانا، فقـام يطـ- يا أبا كالب–قم : وهو يف واد موحش، فقال له أصحابه
 :حوهلم يكلؤهم وهو يقول الرجز

= 
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 أمواله بمكة؛ أن يقول شيئا الستخالص÷ ًأيام خيرب، وكان تاجرا، فاستأذن النبي 
َفأذن له؛ فجاء وأخرب قريشا بأن حممـدا هـزم رش هزيمـة، وقـد أرس، وطلـب مـنهم  َِّ ُ َ َ ِ ُ ً
مساعدته يف مجع جتارته؛ ليلحق التجار يف رشاء بعض السبي مـن املـسلمني، ونحـو 

 ارحتـل جـاءه العبـاس حزينـا وملـاذلك، فانخدعوا ومجعوا له أمواله عىل أتم وجه، 
تركت واهللا ابن أخيك قد فتح اهللا عليه خيـرب، وقتـل : ؟ فقالوسأله عن صحة اخلرب

ًمن قتل من أهلها، وصارت أمواهلا له وألصحابه، وتركته عروسا عىل ابنة ملكهـم، 
فاكتم عنـي اخلـرب ÷ ُ أسلمت، وما جئت إال آلخذ مايل، ثم أحلق برسول اهللا ولقد

:  بفاخر الثياب؛ فقالوا انقضت خرج العباس متطيبا،وملاثالثا؛ فإين أخشى الطلب، 
: مـن الـذي أنبـأك هبـذا اخلـرب؟ فقـال: يتجلد حلر املصيبة؛ فأخربهم اخلرب، فقـالوا

احلجاج بن عالط، ولقد تابع دين ابن أخي، وما جاء إال ليأخذ ماله، ثم يلحـق بـه، 
  . خدعنا عدو اهللا، فلم يلبثوا أن جاءهم اخلرب: فقالوا

  :)1()ة، سنة سبعجامدى اآلخر( غزوة وادي القرى -49
 هكـذا،  ثم انرصفَ ليايلمن خيرب قصد وادي القرى؛ فحارصهم÷ ملا انرصف 

 أوى إليه ناس مـن وقد - روي أنه ملا انتهى إىل وادي القرىوقدذكره ابن إسحاق، 
                                                           

ــــــحبي ــــــذ ص ــــــس وأعي ــــــذ نف ُأعي ِ ِمـــــن كـــــل جنـــــي هبـــــذا النقـــــب   ُ َّ 
ـــــــــي ـــــــــاملا وركب ـــــــــى أؤوب س  ًحت

 u|³÷èyϑ≈tƒ Çd⎯Ågø:$# Ä§ΡM}$#uρ ÈβÎ) öΝçF÷èsÜtGó™$# βr& (#ρä‹àΖs? ô⎯ÏΒ Í‘$sÜø%r& ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ (#ρä‹àΡ$$sù 4 Ÿω﴿:  قـائال يقـولفسمع
šχρä‹àΖs? ωÎ) 9⎯≈sÜù=Ý¡Î0﴾]صبأت واهللا يا أبا كالب؛ إن هذا فيام :  فلام قدم مكة أخرب بذلك قريشا؛ فقالوا]33:الرمحن

ً مكثرا من املال، وكانت لـه وكانواهللا لقد سمعته وسمع هؤالء معي، ثم أسلم، : يزعم حممد أنه نزل عليه، فقال
 :  نفاه عمر بن اخلطاب حني سمع املرأة تنشد والد نرص بن حجاج وكان مجيالوهو. معادن بني سليم

ــــا ــــن ســــبيل إىل مخــــر فأرشهب ــــل م ِأم هـــل ســـبيل إىل نـــصـر بـــن حجـــاج   ه ٌ 
  .1622 رقم 1/312، واإلصابة 500 رقم 1/385، واالستيعاب 1083 رقم 692-1/690أسد الغابة: ينظر

 .5/345بلدان معجم ال.  واد بني املدينة والشام، من أعامل املدينة كثري القرى)1(
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أصحابه، وصفهم للقتال، ودفع لواءه إىل ÷  استقبله اليهود بالرمي؛ فعبأ -العرب
ًاحلباب بن املنذر، ورايـة إىل سـهل بـن حنَيـف، ورايـة إىل ًسعد بن عبادة، وراية إىل  ًٍ ْ ُ

 دعاهم إىل اإلسالم؛ فامتنعوا من ذلك، وقاتلوا، فربز رجـل مـنهم ثمعباد بن برش، 
 برز آخر فقتله أبو دجانة؛ فقاتلهم املـسلمون ثم برز آخر فقتله عيل، ثمفقتله الزبري، 

َوقتلإىل املساء،  ِ ُ منهم أحد عرش رجال، ففُ ًتحت عنْـوة، وغـنم املـسلمون مـا فيهـا؛ َ َ ََ ْ ِ
 ترك أرايض وادي القرى :وقيل، وعاملهم عىل نحو ما عامل أهل خيرب، ÷فقسمه 

 ÷ حمـارصة النبـيوعنـد، )1(والبساتني يف أيدهيم يعملون فيهـا ويأخـذون األجـرة
ا له اجلنة، ً هنيئ:فقال الناس ؛ بسهم فقتله÷ أصيب غالم لرسول اهللا لوادي القرى

َ حمُسْفـَي نِذَّالـَ وَّالَكـ«: ÷فقال النبي   ِ يفِهْيـَلَ عُقَِرتْحـَتَ لَ اآلنُهَتَلْمَ شـَِّن إِهِدَيـِ بٍدَّمـُ
 رجـل فـسمعها ،ها من يفء املسلمني يوم خيـربَّلَ كان غ!]33537ابن أيب شيبة رقم[»ِارالنَّ

َ رشُيا رسول اهللا أصبت: من الصحابة فقال ا َمـُهُلْثِ مَكَ لـُّدَقـُي«:  لنعلني يل، قالِْنيَاكِ
 ْنَمـ: ÷ قـال  إىل املدينـةطريقـهيف @÷ كان النبـي وملا ، ]3/40 املـستدرك [»ِار النََّنِم
 يصيل، ٌ فنام الرسول والناس، وقام بالل؛أنا: ؟ قال باللُامنََا ننََّلَعَ لَرْجَا الفنَْيَلَ عُظَفَْحي

 ُّسَعينـه فنـام فلـم يـوقظهم إال مـ فغلبتـه ُهُقُثم استند إىل بعريه واستقبل الفجر يرم
: ؟ قـال»ُلَالِا بـَا يـنَِ بَتْعنََا صَم«:  قبل أصحابه، وقال÷ رسول اهللا َّبَهَ ف؛الشمس

 غري كثـري فنـزل ÷ سافر النبي ثم ،»َتْقَدَص«: أخذ بنفيس الذي أخذ بنفسك، قال
ْمـن:  أقبل عىل الناس وقالأمتهاًفتوضأ فأمر بالال فأقام الصالة، فلام  َ نـيس الـصالة َ َ َّ َ ِ َ

َفليصلها إذا ذكرها؛ َ َ َ َ َِ َ َ ُِّ ÉΟ﴿: قال فإن اهللا تعاىل ْ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]2( ]14:طه(.   

                                                           
 .1/325، واإلمتاع 3/59 وما بعدها، والسرية احللبية 2/633مغازي الواقدي) 1(
 .697 وابن ماجة رقم ،3163الرتمذي رقم ، 680 رقم 1/741 مسلم)2(
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 :÷ للنبي )1(مصاحلة هيود تيامء
ْملا سمع هيود تيامء بذلك رعبوا؛ فطلبوا الصلح؛ فصوحلوا عىل اجلزيـة، وأقـاموا   ُ ِ ُ

  .)2(عىل أمواهلم
ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V 1- قصة غالم النبـي تؤكـد بـأن اجلنـة طـاهرة ال يـدخلها إال 

طاهر؛ والعربة يف الكسب احلرام املوجـب للنـار لـيس بقلتـه وال بكثرتـه، ولكـن 
َبصفاء النفس وظلمتها؛  ِ َ ْ  سمح لنفسه برسقة القليل سـمح هلـا بـرسقة الكثـري، فمنُ

  .  األمحرأعاذنا اهللا من احلرام يف زمن أصبح احلالل أندر من الكربيت
  . غالم النبي حيرتق؛ فليس أمام عدل اهللا حصانة من قرابة والصحبة وال شفاعة-2
فكيـف بنـا ونحـن !  من يوقظـه للـصالة÷ أمهية الصالة كبرية؛ فقد جند النبي -3

  !نجند أنفسنا ملالحقة الفضائيات حتى يقرتب الفجر، ثم نسقط يف النوم كاجلثث امليتة
 أال يستسلم وينبغيً املبادرة فورا، ويستحبة قضاه،  من فاته يشء من الصال-4

ْ مل يعد خيرج يف بعض املساجد و رباماإلنسان للشيطان، وباألخص يف صالة الفجر،  ُ َ
  .للصالة فيها إال إمام املسجد، وبعضها ال خيرج إليها أحد، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ð^–ÏÖ]ì†ÛÂØfÎ^è]†‰V

املدينة فأقام هبا من ربيع األول إىل شوال يبعث فيام بـني ذلـك  من خيرب إىل ÷رجع النبي 
  :والرسايا هي،  )3(رسايا أشبه ما تكون بدوريات الرشطة لتثبيت األمن، وفرض هيبة الدولة

ِ يف ثالثني رجال إىل هوازن ب رسية عمر بن اخلطاب -50  نـرص يبن )4(َِةبَُرتً
                                                           

بني الشام ووادي القرى، ورؤساء تيامء هم آل السموأل بن عاديأ اليهودي، وحصنه األبلق الفرد مـرشف )1(
 .2/67ينظر معجم البلدان . م عمر ملا أجىل اليهود عن جزيرة العربعليها، وقد أجاله

 .184، والسرية النبوية للرشيف ص 1/326اإلمتاع :  ينظر)2(
  .4/350والبداية ، 243 والتنبيه واألرشاف ، وما بعدها2/722 والواقدي ج،120-2/117ابن سعد ) 3(
 .229معامل السرية ص . كم 200 واد من أودية احلجاز رشق الطائف عىل قرابة )4(
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  . يئه قبل جمفهربوا جشم بن بكر، ي معاوية، وبنبنا
ِاحية رضن إىل بني كالب بنجد  رسية أيب بكر -51   .وقتل فسبى، َةَّيَ
ُ يف ثالثـني رجـال إىل بنـي مـ رسية بشري بن سعد األنـصاري-52  َةَّرً
فـدافع املـسلمون عـن  أدركهم عدد كثري من بني مرة ثم، ًاءَشَا وًمَِع نفساقوابفدك، 
 بشري وعاد إىل َحِرُيب من أصيب، وج من وىل، وأصَّىلَوَ بالنبل حتى فنيت، فأنفسهم

  . هذه الرسايا الثالث يف شعبانوكانت ،ٍةَّقَشَاملدينة بعد م
ً يف مائة وثالثني رجال ،يف رمضان رسية غالب بن عبداهللا الليثي -53

 ،اً وقتلـوا كثـري، عليهمفهجموا بنجد عىل ثامن مراحل من املدينة، ِةَعَفْيَمـْإىل أهل ال
ال إلـه : ً بن زيد رجال بعـد أن قـالُ أسامةَلَتَ هذه الرسية قويفشاء، ا وًواستاقوا نعم

إنـام قاهلـا : ؟ قال» اهللاَُِّال إَهَِلال إِ بَكَ لْنَم«: ÷ له النبي فقال ؛إال اهللا حممد رسول اهللا
فام : قال أسامة؟ » اهللاَُِّال إَهَِل إَِال بُبَهْذَ تَنْيَ، أِِهبْلَ قْنَ عَتْقَقَ شَّالَه«:  للقتل، قالًاءَقِّات

 سيقول احلبيب املـصطفى ماذا؛ )1(زال يكررها حتى متنيت أين ما أسلمت إال يومئذ
 اخـرتع وقـد لو شاهد القتل الذريع جمانا؟ ماذا! وأمته ينحر بعضها بعضا بدم بارد؟

لـو -هلم الشيطان الرجيم األحزمة الناسفة، والسيارات املتفجـرة، فيفجـر املـسلم 
يف املسجد، يف العزاء، فوق القـرب، يف :  نفسه يف وسط املسلمني–ام جاز تسميته مسل

اعـة؟ لقـد أصـبح ظيف الفنـدق، يف العـرس، فيـا للف: سوق اخلضار، يف أي مكـان
اإلسالم مقلوبا كام يقلب الفرو، ومل يبق منه إال اسـمه، وال مـن الـدين إال رسـمه، 

  . فذل املسلم بني إخوانه، وقرت عيون أعدائه
 يف ثالثامئة إىل غطفان لقوم مجعهـم وال خرج بشري بن سعد يف ش-54

  .ا كثريةً فبلغهم مسري بشري وهربوا، وغنم نعم؛عيينة بن حصن لإلغارة عىل املدينة
                                                           

  .1815 ومسلم رقم ،6478، 4021 رقم هالبخاري يوافقو ،2643 وأبو داود رقم ،21861أمحد  )1(
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 :)1()يف ذي القعدة سنة سبع(  عمرة القضاء-55
ا عمرة القضاء مكان ًيف الشهر الذي صده فيه املرشكون معتمر ÷الرسول  خرج

أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرهتم، وأال ÷  وأمر رسول اهللا  عنها،َّدُعمرته التي ص
يتخلف أحد ممن شهد احلديبية، فلم يتخلف من أهلها أحد هو حي، وخرج سوى أهل 

 وساق معه ستني بدنة، ،  ،احلديبية رجال عامر، وكان املسلمون يف عمرة القضاء ألفني
 حممد بن مسلمة بالسالح وتقدملغفاري، واستخلف عىل املدينة أبا ذر اوقلد هديه بيده، 
 ببطن يأجج؛ لكي يدخل مكة ومعه  وجنب السالح، إىل مر الظهرانيف مائة فرس

 إىل  سمع به أهل مكة خرجوافلام حسب االتفاق،) السيوف يف أغامدها(سالح الراكب 
، فوقفت منهم ه يف عرس وجهدَا وأصحابً قريش أن حممدوحتدثت، رؤوس اجلبال

 ÷ دخل رسول اهللا فلام لينظروا إليه وإىل أصحابه، ؛وا له عند دار الندوةُّفَوص جامعات،
ى، ثم استلم الركن، وخرج هيرول نَُْم وأخرج عضده الي)2(املسجد اضطبع بردائه
منهم  زعم قريش أنه وصحبه يف جهد، حتى إذا واراه َِلطْبُِيوهيرول أصحابه معه؛ ل

ى حتى يستلم الركن األسود، ثم هرول كذلك ثالثة  واستلم الركن اليامين، مشُتَْيالب
 .ًةنَُّما نراهم إال كالغزالن، وثبتت بعد ذلك س: أشواط ومشى سائرها؛ فقالت قريش

 ô‰s)©9 šXy‰|¹ ª!$# ã&s!θß™u‘ $tƒö™”9$# Èd,ysø9$$Î/ ( £⎯è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡yϑø9$#﴿:  اهللا يف هذه العمرةوأنزل
tΠ#tysø9$# βÎ) u™!$x© ª!$# š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ t⎦⎫É)Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρâ™â‘ z⎯ƒÎÅ_Çs)ãΒuρ Ÿω šχθèù$sƒrB ( zΝÎ=yèsù $tΒ öΝs9 

(#θßϑn=÷ès? Ÿ≅yèy∨sù ⎯ÏΒ ÈβρßŠ šÏ9≡sŒ $[s÷Gsù $·6ƒÌs%﴾]27:الفتح[.  
  :]4/14ابن هشام [^اهلالليةبميمونة بنت احلارث @÷زواج الرسول 

  @زوج العباس  أم الفضلىلبابة الكرب بميمونة أخت ÷ هذه العمرة تزوج يف
                                                           

 .4/258 وابن كثري ،2/731 والواقدي ،4/12 وابن هشام ،2/120الطبقات ) 1(
  . أدخل بعضه حتت عضده اليمنى، وجعل طرفه عىل منكبه األيرس:اضطبع) 2(



 )301( 

 بـن ٍمْهـُ قبلـه عنـد أيب روكانـت هبا العباس ودفع عنه مهرها أربعامئة درهـم، عقد
َ آخر امرأة تزوجها، ودخل هبا برسوهي ،عبدالعزى  قرب التنعـيم خـارج مكـة؛ ٍفَ
ا ً عرض عليهم مازحوقد ،ا استعجلته بعد انتهاء املدة وطلبت منه اخلروجًألن قريش
ا ً لكـم طعامـُتْعنََ بـني أظهـركم وصـُتْسـَرْعَأَ عليكم لو تركتموين فذاما: اًأو جاد

  .]4/31احلاكم [ك فاخرج عناِال حاجة لنا يف طعام: فحرضمتوه، قالوا
:احلكمة من الزواج بميمونة 

مـن  ÷أهداف النبـي ُبعضوكان ؛ ًن سنةو عمرها إحدى ومخس،ً أرملة^كانت
الد بن الوليد ابن أختها، وصـديقه عمـرو بـن خ:  رجلني قوينيَاستاملة  الزواجهذا

   . فإهنام أسلام بعد زواجها بفرتة يسرية؛العاص
 : ما بني عمرة القضاء وغزوة مؤتةُحوادث

  :)1 ()يف ذي احلجة سنة سبع(  رسية األخرم بن أيب العوجاء السلمي-56
 بوابـل  فقابلوه وأصحابه؛ً يف مخسني رجال إىل بني سليم يدعوهم إىل اإلسالمخرج
  . ثم حتامل حتى بلغ املدينة يف أول صفر، أصحابه وجرحُ عامةَِلتُقَ ف؛ِلْبمن النَّ
 : )امنـيف صفر سنة ث( رسية غالب بن عبداهللا الليثي - 57

ً يف بضعة عرش رجال، فاستاقوا نعم)2(ِيدِدُ بالكِحَّوَملُبني الإىل خرج  ا ًا، وأرسوا مالكـً
ِال تغزى مكة بعد اليوم إىل يوم القيامة «:الليثي، فأسلم، وله حديث واحد َِ ََ ْ َ ْ َ ِْ َِ ِ ْ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ«)3(.  

                                                           
 وابن ،296، ومغلطاي  245 والتنبيه واإلرشاف ،2/741ي د والواق،127-2/123ن سعد اب طبقات )1(

 .1/204سيد الناس 
ُالكديد) 2( ِ  .4/442معجم البلدان .  ميال من مكة42 موضع باحلجاز عىل بعد :ُ
، ودالئل النبوة 3/27، والطربي 2/124، والطبقات 2/750، والواقدي 3/627احلاكم يف املستدرك )3(

 .296، ومغلطاي ص 4/298يهقي للب



 )302( 

 : )امنـيف صفر سنة ث( )1( رسية أخرى لغالب الليثي-58
ِلالقتصاص من قتلة ÷خرج يف مائتي رجل، أرسلهم النبي  َ َ  أصحاب بـشري بـن َ

  فقاتـل املـسلمون سـاعة ووضـعوا الذين ذهبوا إىل فدك يف شعبان سنة سـبع،سعد
  . وذرية، وعادوا إىل املدينةًاءَشَا وًمَِعوا وأصابوا نُلَتَقَ ف،السيف يف أعدائهم

 :)امنـيف ربيع األول سنة ث(  رسية شجاع بن وهب األسدي-59
ا كثـرية ً عـامر مـن هـوازن، فأصـابوا نعمـيً يف أربعة وعرشين رجال إىل بنخرج

  . مخس عرشة ليلةِةَبْيَوشاء، وقدموا هبا املدينة بعد غ
 :)امنـيف ربيع األول سنة ث(  رسية كعب بن عمري الغفاري-60

ً يف مخسة عرش رجال إىل ذات أطالح من أرض الشام، فوجدوا مجعـخرج ا ًا كثـريً
 فقاتـل ؛ون إىل اإلسـالم فـأبوا ورشـقوهم بالنبـلمجاءوا عىل اخليل فدعاهم املسل

إنـه : نـدس يف القـتىل، يقـال واحـد اُْريَ غُجنَْ يومل ،واُِلتُأشد قتال حتى ق#الصحابة 
 بالبعث َّمَ فأخربه وشق عليه ذلك، وه÷ يف الليل حتى أتى النبي فتحامل ؛أمريهم

  .عليهم فبلغه أهنم ساروا إىل موضع آخر فرتكهم
 :)3()امنـيف جامدى األوىل سنة ث( W)2( غزوة مؤتة-61

َ ثالثة آالف إىل الشام لتأديب رشُهُامَوِا قً جيش÷ النبي َّجهز  بن عمرو الغساين ٍيلِبْحُ
َوأمرى، َُْرص إىل ملك ب÷  النبيَ رسولَ احلارث بن عمريَلَتَالذي ق  عىل اجليش زيد بن َّ

                                                           
 .297، ومغلطاي ص 2/126الطبقات البن سعد ) 1(
، تقـع اآلن يف األردن جنـويب كورة من أعامل دمـشق بـني الـشام ووادي القـرىو قرية من أرض البلقاء، :مؤتة) 2(

ِالكرك َ  . رسية وليست غزوةفمؤتة 6/248، وسبل اهلدى والرشاد 1/459أنساب األرشاف  أما يف .َ
 ،3/36 والطــربي ،4/275 والبدايــة ،4/15 وابــن هــشام ،2/755 والواقــدي ،2/128الطبقــات ) 3(

 .2/208، وعيون األثر 298، ومغلطاي ص 1/300واملواهب 



 )303( 

َوودع ،واحـةَ فعبـداهللا بـن رَلِتـُ قفإن فجعفر بن أيب طالب، ٌدْيَ زَِلتُ قإن :وقال ،)1(حارثة َّ َ 
 ُّبُمـا يب حـ: بكيك؟ قالُما ي:  فبكى ابن رواحة، فقيل؛ واملسلمون اجليش÷ اهللا ُرسول

 .βÎ)uρ óΟä3ΖÏiΒ ωÎ) $yδßŠÍ‘#uρ 4 tβ%x ﴿: يقرأ÷ بكم، ولكني سمعت رسول اهللا ٌَةابَبَالدنيا، وال ص
4’n?tã y7În/u‘ $Vϑ÷Fym $wŠÅÒø)̈Β﴾]بعـد الـورود، فقـال ِرَدَ فلست أدري كيـف يل بالـص؛]71:مريم 

  : فقال عبداهللا بن رواحة؛احلني اهللا ودفع عنكم، وردكم إلينا صُمَُكصحب: املسلمون
ــــَّنِلك ــــَي أِن ــــرَأْس َّل ال ــــْغَ مَنَْمحُ ٍرغَ فـــَاتَ ذًةَبـــَْرضَو  ًةَرِف ـــَ تْ َ الزبـــُفِذْق )2(اَدَّ

ــــْعَ طْوَأ ِة بَن ــــً ــــزْيَدَي ــــران جمه َ ح ْ ُِ َ َّ ـــْرَِحب  ًةَ ـــْنَ تٍةَب َذ األُف ـــُ ـــَالكَ وَاءَشْح )3(اَدِب

ـــَح ـــُى يَّت َ رشــدْدَقــَ وٍازَ غــْنِ مــ اهللاُُهَدَشــْرَأ  ِيثَدَ جـــَىلَوا عـــُّرَا مـــَِذ إَالَق َ )4(اَ

                                                           
: قلـت.  جعفـر:وقيـل زيـد، :قيل 1/384 تاريخ ابن أيب خيثمة ويف تذكر كتب التاريخ والسري، هكذا) 1(

 املـصابيح أليب العبـاس ففـيًأن جعفرا هو أول األمراء الثالثـة؛ واإلمامية  والذي يف بعض كتب الزيدية
قال مل يوجه جعفر بن أيب طالب قط إال جعله عىل الناس، ÷  أن النبي F بسنده عن زيد بن عيل 242

 ول،األ مـرياأل هـو كـان حارثـة بـن زيـد أن عىل املحدثون اتفق: 4/511يف رشح النهج ابن أيب احلديد 
 فـإن حارثـة، بن فزيد قتل فإن، ولاأل مرياأل هو طالب أبى بن جعفر كان :وقالوا ،ذلك الشيعة وأنكرت

 إسـحاق بـن حممد ذكرها التى شعاراأل يف ُتْدَجَو وقد روايات، ذلك يف ورووا، رواحة بنا اهللا فعبد قتل
 :وهو ثابت بن حسان عن رواه ما ذلك فمن لقوهلم، يشهد ما املغازى كتاب يف

ــــــ ــــــَل ِيَنبَّوَأَت ــــــَِيبٌلْي ــــــَأَبِرْث ُمـــــسهر  ُِاسَّالنـــــ َمَّوَنـــــ اَمـــــ اَِذإٌّمَهـــــَو  ُرـَسْع ْ ُِ 
ـــــ ـــــبِبَح ىَرْكْذِل ـــــَّيَهٍي ـــــِيلْتَج ـــــ  ًةَْربَع ـــــَأَو اًوحُفَس ـــــُالب ُابَبْس ـــــ ِاءَك  ُرُّكَذَّالت
ــــــ ــــَو  ٌةَّيــــــِِلبِيــــــبِبَاحلَانَدْقــــــُف َِّنإ َىلَب ــــْمَك ــــ ْنِم ــــُي ٍيمِرَك ــــ َىلَتْب ــــ َّمُث  ُِربْصَي
ـــــال ـــــتَف ـــــه ق ـــــدن الل ْ يبع ََ َُّ َُ ـــــَىلِ َ تت ُابعَ ـــــاحني جع وا  َ ـــــنهم ذو اجلن ـــــة م ْبمؤت َ َ ُِ َ ِ َ َ ُ ـــــرِ ُف َ 

ــــــ ــــــد وعب ْوزي َ ََ ــــــابعواُد اهللاٌَِ َ حــــــني تت َ ْمجيعــــــا وأســــــ  َ َ َ ً ُاب املنيــــــة ختطــــــرَبَ ِ ِ َِ َّ َُ 
 : كعب يف قصيدتهوبقول       

ِإذ هيتـــــــــدون بجعفـــــــــر ولوائـــــــــه ِ َِ َ ْ ٍَ َ َ ُْ َ ْ ـــــــــ   َ ـــــــــدام أوهل ِِق َّ َ َ َّ ـــــــــنعم األُ َم ف َ ْْ ِ ُولِ َّ  
 . رغوة الدم:َُدبَّوالز ، السعة:الفرغ) 2(
ُحران) 3( َّ  .6/253سبل اهلدى والرشاد  . خترتقها:تنفذها ، رسيعة القتل:جمهزة كأنه رجل متعطش للدم،: َ
 .2/270رشح املواهب . »يا أرشد اهللا«:  القرب، ويروى:اجلدث) 4(



 )304( 

 مـن َ قد نـزل مـآبَلْقَرِ أن هَ جنوب األردن فبلغ الناس)1(َانَعَ إىل ماملسلمون وصل
 مجـع وسـبب ؛ْمُهُلْثِأرض البلقاء يف مائة ألف من الروم، وانضم إليهم من عرب الشام م

؛ وانه من انتـصارات املـسلمني وشـدة بأسـهمهذا اجليش الضخم ما طار إىل هرقل وأع
 جـيش يفـوقهم سـبعني َامَمـَ أفهـم ؛ املسلمون يف معان ليلتني يفكرون يف أمـرهمفبقي
 للنرص، لكنهم بام فعلـوا رضبـوا َلَمَ أَأن ال:  يقولوالواقع ،ا أكمل تسليحًحَّلَسُا، مًفْعِض

َاليوم حت ِةَغُِلأروع األمثلة يف الشجاعة وحب الشهادة، بل إهنم ب ، استشهاديةوا إىل فرقة ُلَّوَ
ا َنَّدِمـُ أن يفإمـا : فنخـربه بعـدد عـدونا÷نكتـب لرسـول اهللا :  تشاورهم قـالواوأثناء

 إن الـذي تكرهـون  هـو مـا :فقال ابن رواحة ، أن يأمرنا بأمره فنميض لهوإما ،بالرجال
م إال هبذا الدين الذي خرجتم له وهو الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة وال كثرة، ما نقاتله

:  فقـال النـاس؛ وإما شهادة،ٌورُهُإما ظ: وا فإنام هي إحدى احلسنينيُقِلَْطانَ به، فأكرمنا اهللاُ
 َأَّبـَعَتَمؤتـة، فـالتقى النـاس عنـدها، ف:  وانحازوا إىل قريـة يقـال هلـا،صدق ابن رواحة

 ثـم أخـذها ،َلِتـُ حتـى ق÷ برايـة رسـول اهللا املسلمون والتقوا بالعدو، فقاتل زيد 
َّ فقاتل هبا حتى إذا كان يف جلجعفر    : مرجتزا القوم اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتلِةُ

ـــــا ح ـــــَي َا اجلَذَّب ـــــْ َاهبـــــَِرتْاقَ وُةَّن ـــــــِّيَط@ اُ ـــــــًةَب َا رشًدِارَ وب َاهبـــــــَ  اُ

ــــر ــــٌومُ رُومُّوال ــــَ دْدَ ق ــــَن َاهبَذَا ع َاهبَسْنـــــــَ أٌةَيـــــــدَِع بٌةَِرافَكـــــــ@ اُ  اُ

ــــــــ َّيلَع ــــــــُتْيََق الِْذ إَ َا رضَه ــــــــِ َاهب  اُ

 وهـو َلِتـُ، فأخذه بشامله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قْتَِعطُقَ اللواء بيمينه فوكان
 َيِّمُابن ثالث وثالثني سنة، فأثابه اهللا بذلك جناحني يف اجلنة يطري هبـام حيـث شـاء، وسـ

ذ الرايـة عبـداهللا بـن  فأخـ،ً إن رجال من الروم رضبه فقطعه نصفني:ويقالجعفر الطيار، 
  :ثم قال ثم تقدم هبا وهو عىل فرسه فجعل يستنزل نفسه ويرتدد بعض الرتدد، رواحة 
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ـــــَأ ـــــْمَسْق َت ي ـــــَا نُ ـــــهْف ْس لتنزلن َُّ ِ ِْ َ َن أِلِزْنـــــــــــَتَل  َ ْتكَ لْوَّ ْنـــــــــــهِهَرُ َّ 

َّب النــَلــْجَ أِْنإ َّ وشــدوا الرنــُاسَ َّ ُّ ــــــ  )1(ْهَ ــــــَ تِاكَرَ أِايلَم َني اجلِهَرْك ْ ــــــَ  ْهَّن

ُت مْنـــُ كْدَا قـــَ مـــَالَ طـــْدَقـــ ْ نطَِّال إِتْنــــَ أْلَهــــ  ْهَّنـــِئَمْطِ ِة يفَفــــُ ْنهَ شــــٌ َّ
)2( 

  :ًوقال أيضا
ـــــ ـــــَا نَي ـــــُ تَّ إالِسْف ـــــِيلَتْق ُ مت ـــ  ِويتَ ـــَذَه َا مح ـــُامِ ـــِتْوَ امل ـــْدَ ق  ِيتِلَ ص

ـــــَو َا متَم ـــــَّنَ ـــــَ فِتْي ـــــتِطْعُ أْدَق ــــــْفَ تِْنإ  ِي ــــــُهَلِْع فِيلَع ــــــَم  ِيتِدُا ه

، فإنك قـد لقيـت َكَبْلُ هبذا صَّدُش: فقال)3( من حلمٍقْرَِع عم له بُ فأتاه ابن، نزلثم
ْيف أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده ثم انتهس منه هن ، ثـم  يسرية بطرف أسنانهًةَسَ

أخذ سـيفه فقاتـل و يف الدنيا؟ ثم ألقاه َوأنت: يف ناحية الناس، فقال)4(َةَمْطَسمع احل
يا معـرش املـسلمني :  بن أقرم أخو بني العجالن فقالُ أخذ الراية ثابتثم، حتى قتل

ما أنا بفاعـل، فاصـطلح النـاس عـىل : أنت، قال: اصطلحوا عىل رجل منكم، قالوا
 عنـه حتـى انـرصف َيـزِحْ، ثم انحاز وانالعدو فلام أخذ الراية دافع ،خالد بن الوليد

ــسلمني؛  ــفإن املوبامل ــق ــاج إىل ٌجِرَ ح ــة حيت ِحنْك َ ــجاعتهُ ــد وش ــد روى ؛ خال  فق
 يف ْتََربَي تـسعة أسـياف، وصـِدَلقد انـدق يف يـ:  عن خالد قوله]4018رقم [البخاري

 بتفاصـيل الوقعـة، وأخـرب ÷ الـوحي عـىل رسـول اهللا نزل .ي صفيحة يل يامنيةِدَي
املـسلمون،  و÷ فلام دنـا املجاهـدون مـن املدينـة تلقـاهم الرسـول ،الناس بذلك

 جعفـر يـبن يديـه، وجعـل َنْ بـاهللاَِدْبـَ ع÷ النبيَلَمَحَولقيهم الصبيان يشتدون، ف
 يف سـبيل اهللا، فيقـول ْمُتْرَرَ فـُارَّرُيـا فـ: الناس حيثون عىل اجليش الرتاب، ويقولـون

                                                           
 . صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء:الرنة.  صاحوا واجتمعوا:أجلبوا) 1(
 . السقاء البايل:الشنة.  املاء القليل الصايف:النطفة ) 2(
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بن  ُ قتىل مؤتة حسانورثى،  اهللاَُاءَ شِْن إُارَّرُ ولكنهم الكِارَّرُليسوا بالف: ÷رسول اهللا 
  :ثابت بأبيات منها

ــــال يب ْف ــــُ ــــَّدنِع ــــَ تَىلْتَ اهللاُ ق ـــة  واَُعابَت َبمؤت ـــاحني جَ ـــْعَ مـــنهم ذو اجلن  ُرَف

ــــَزَو ــــَعَ وٌدْي ــــَ تَنيِ حــــاهللاُِدْب ِمج  واَُعابَت َيعــــا وَ َاب املَبْســــَأً ْ ختِةَّيــــِنُ )1(ُرِطــــَ

ُودهُقـــَ يَِنينِمْؤُمـْالـــِا بْوَضَ مـــَاةَدَغـــ ــَِىلإ  ْمُ ــْيَ مِتْوَمـْ ال َّون النُم ــِقُ ــْزَ أِةَيب  )2(ُرَه

َر كــَغــَأ ٌّيبَأ  ٍمِاشــَ هِ آلْنِ مــِرْدَ البــِءْوَضُّ ــــَِذ إِ ــــُّ الظَيمِا س ــــسَالم ِة جم ُ  )3(ُرـَ

ـــَف َاعن حَط َ ـــَ ـــَّت ـــَى م َال غ ـــــُِمب  ٍدَّســـَوُ مَْريَ ِك فََرتْع ـــــهٍ ـــــا مَ قِي ُن  ُرـِِّسَكـــــَتً

ـــ ـــَارَصَف ـــْمسُ الَعَ م ـــهَوَ ثَدينِهْشَت ُاب ـــان وم  ُ ُجن ٌ َ ـــْلِ ـــُّفَت َ احل ـــَ أِقِائَدْ  ُرـَضْخ

ـــُكَو ـــَّن ـــْعَ جِى يفَرَا ن ـــَف ِر م َ حمْنٍ ـــُ ـــأمر  ٍدَّم ـــا حـــني ي ـــرا حازم ـــاءا وأم ُوف ُ ً ً ْ ًْ َ َ َ ََ ِ ِ َ َ 

ــَف ــِ اإلِ يفَالَا زَم ــِمَالْس ــَ هِ آلْنِ م ــــَد  ٍمِاش ــــزُمِائَع ٍّ ع ــــَ الِ ــــرْفَمَوَن ْلَزَ ي ُخ َ 

ــ َم جُه ــُ ــِ اإلُلَب ــَ وِمَالْس ـــِر  ْمَُهلْوَ حــُاسَّالن ـــوَض ْام إىل ط َ ـــرٍدٌ ُ ي َوق وَ ـــْبَيُ  )4(ُرَه

ـــِالََهب ـــل م ِي ـــْعَ جْمُْهنُ َر وَف ـــٌ ُن أْاب ـــُ ٌّيلَعــــ  ِهِّم ــــَ وِ َُّريَخــــَمتُ الُدَْمحــــَ أْمُْهنِم
)5( 

 ُرـَصْعـُ يُثْيـَ مـن حِودُ العـُاءَمـَ وٌيلِقَع  ُمُْهنِمـــَ وْمُْهنِ مـــُاسَّبـــَالعَ وُةَزَْمحـــَو

 )6(ُرَدْصَ مـِاسَّ بالنـَاقَا ضـَا مَِذ إٍاسَمَع  ٍقِزْأَ مـــِّلُ كـــِ يفُاءَوْألَّ الــُجَرْفـــُهبــم ت

ــــ ــــِلْوَ أُمُه ــــَ أ اهللاُِاءَي ــــْكُ حَلَزْن ـــَع  ُهَم ـــَ وْمِهْيَل ـــِا الكَ ذْمِيهِف  ُرَّهـــَطُ املُابَت
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<Œæ…‚Ö]æ<ÃÖ]V 1-اًا ضخمًّيا مسيحً جيش مؤتة أول جيش إسالمي يواجه جيش- 
َ حتَه رسالةَّ لكنه وج-اًنتصارا وإن مل حيقق وهو  تؤذن بمستقبل لصالح املـسلمني، ٍّدَ

  .فالواحد منهم قد جترأ عىل مواجهة سبعني من الروم
ا لـئال تـسقط الرايـة، ًبـْا إرًبْع إرَّ يتقطا جعفرْتَلَعَ أظهر قادة اجليش بسالة ج-2

 ٌهنا رمز اإلسالم، ومن املستحيل أن تداس راية آخر؛ ألٌ تناوهلا بطلٌوكلام سقط بطل
  . الشهداءُ، وساداتخرية الرجالا َهُتَلََمح

 وريادهتم يف نرش ديـن ، العظيمِمِهِرْوَِد ول،ا هلمً إكرام؛ %ز اهللا آل البيتَّمي -3
y7 ﴿لـشهداءل اًدِّ جعفر جناحني يف اجلنة، وجعل محـزة سـيَضَّاهللا بأن عو Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù 

«! $# Ïµ‹ Ï? ÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„﴾]َّمَشَ دخل عـىل آل جعفـر فـ÷ روي أن النبي  وقد،]21:احلديد 
 َالَا وًرْجـُ هِويلُقـَ تَال«: ‘أوالده وذرفت عيناه، وجعل يقول ألسامء امـرأة جعفـر 

ا َ مـَنَسْحـَِأ بِهِتـَّيِّرُ ذِ يفُهْفـُلْاخَ، وِابَوَّ الثـِنَسْحـَ أَِىل إاًرَفْعَ جْمِّدَ قَّمُهَّ الل،اًّدَ خِيبِْرضَت
وا ُعنَْ اصـ؛ٍرَفـْعَ جِ آلْنَوا عُلُفْغَ تَال«:  وقال ألهله،»ِِهتَّيِّرُ ذِ يفَكِادَبِ عْنِا مًدَحَ أَتْفَلَخ
:  وهـي تقـول& ودخل عـىل ابنتـه فاطمـة ،»ْمِِهبِاحَ صِرْمَِأوا بُلِغُ شْدَقَا فًامَعَ طْمَُهل
  .)1(»ْيِاكَوَبْ الِكْبَتْلَ فٍرَفْعَ جِلْثِ مَىلَع«:  فقال؛ُاهَّمَاعَو

ْ محَ أقرمُْن بُ ثابتْضُمل يرف -4  فإنه من أبطال اهللا، ولوال ذلـك ؛انًْبُ جْوَا أًزْجَ عِةَايَّ الرَلَ
م صـاحب الكفـاءة، ِّدَقـُ وت، حترتم نفسهاٍةَّمُ نفسه للخطر؛ لكنه من أَضَّرَا التقطها وعَم

 وأظهـر براعـة ،اًعنُْيش، وقد أحسن صا؛ فهو من شجعان قرً اختيارهم خلالد موفقوكان
 باملسلمني وسط بحر من السيوف والرمـاح، ووصـل هبـم إىل بـر َحَبَ س؛ فقديف املناورة
  . بسالة املسلمني أقنعت الروم بعدم تتبعهمَّ وهي مهمة شاقة، ولعل؛األمان

َيقابل ما أثار دهشتي أن -5 َ َ تمـع  مـن جمِاءَبْصَ اخلارجون من بني أنياب املوت باحلـُ
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ُ مـن املتوقـع أن يـستقبلوا باألحـضان والـورود وكان، ُارَّرُ بأهنم الفْمِهِريِيْعَاملدينة، وت َ ُْ َ ْ
َ جمتمع ال أقدر أن أعرب عن شـدة صـالبته يف لكنهوالزغاريد وباحلمد هللا عىل السالمة،  ِّ َ ُ

ُالدين، ورسوخه يف العقيدة إال بالقول بأهنا بركة رسول اهللا َ َ ََّ َ من بعون -ه  فهو وحد؛÷َ
  . وأصلها وفرعها،ترى يف الشهادة جمدها ورشفهاالتي مة األ  تلكىَّ رب-اهللا

 فإذا أصيب عضو منهم تداعى لـه سـائرهم ؛ أصحابه عىل الكرامة÷ى النبي َّبَ ر-6
  .ً واجهوا الروم وأذناهبم ثأرا لكرامتهموقد، درةُحتى ينتصفوا أو يعفوا عن ق

 بتقـوى ْمُيكِوصـُأ:  إال وقال هلم÷ل اهللا  ما من جيش يذهب من عند رسو-7
 كفر باهللا، ال ْنَ م، يف سبيل اهللا،ا، اغزوا باسم اهللاًاهللا، وبمن معكم من املسلمني خري

ــَت ــُتْقَ تَوا، والُّلــُغَوا، وال تُرُدْغ ــَ كَالَ، وًةَأَرْ امــَالَا، وًيــدِلَوا وُل ــِانَا فًريِب ــنُْ مَالَا، وًي ًال ِزَع
َال، وْخَوا نُبَرْقَ تَالَ، وٍةَعَمْوَِصب ْ هتـَالَا، وًرَجَوا شـُعَطْقَ تَالً  وصـية ال وهـي ؛ًاءنَـِوا بُمِدَ

، ، وثقيـف بعـض النخيـل لليهـود÷قد قطع النبـي : وقد يقال، نفسدها بالتعليق
بأن النادر ال حكم لـه، ثـم إن الظـرف كـان : واجلواب !؟فكيف يتواءم مع وصيته

 .ٍ؛ ولكل مقام مقالالعدو بكل وسيلةيستدعي الرسعة واحلسم والضغط عىل 
 ال بد لألقطار الواقعة حتت وطـأة الظلـم والعبثيـة واالسـتعباد أن تستنـشق -8

احلرية، وأن ترفع هامتها، وأن تعبد اهللا وحده بقيادة خاتم رسـل اهللا، وهـا هـو قـد 
قص الـرشيط، وفـتح الـضوء األخـرض لنـرش ديـن اهللا احلـق يف ربـوع األرض، ال 

ٌية، وال يثنيه جبار، يعرتضه طاغ َّ َ ْ َِ ِ  اإلسالم مل ينترش بالسيف، وإنـام انتـرش بالـدعوة إنْ
َبالتي هي أحسن؛ وما جرد السيف إال يف مواطن الرضورة،   يقرأ تاريخ الـروم ومنُِّ
  .والفرس واجلاهلية وغريها يعرف النعمة التي أتى هبا اإلسالم

  :)امنـيف جامدى اآلخرة سنة ث(   رسية ذات السالسل-62
َ ألن األعداء ربط بعضهم بعضا بالسالسل لـئال يفـروا، أ؛سميت بذلك  ًةَبْسِ نـْوً
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  .ُلَسْلَّالس: ملاء يقال له
 أن وأمـرها؛ ً العاص يف ثالثامئـة، معهـم ثالثـون فرسـَْن بوَرْمَ ع÷ النبي أرسل

ٍّيلـَيستعني بقبائل ب خـاف  َامَذُ؛ ألن أم العاص مـنهم، فلـام كـان بـأرض جـَةَرْذُ وعِ
َ فبعث أبا عبيدة يف مائتني من رس؛ املدد÷وطلب من النبي   املهاجرين واألنـصار ِاةَ

 أبـو عبيـدة أن يقـود فـأراد أن يلحق بعمرو وال خيتلفا، وأمره ،فيهم أبو بكر وعمر
ا  هينً،ًأنت مدد وأنا األمري فأطاعه أبو عبيدة وكان سهال: اجليش فرفض عمرو وقال

جم املسلمون عـىل العـدو ففرقـوهم مـذعورين بعـد أن اقتتلـوا  فه؛ الدنياُرْمَعليه أ
  .)1(ا سوى ما التقطته خيوهلم وأكلوهًساعة ومل يغنموا شيئ

إىل ذات السالسل، وكـان الفـتح عـىل يـده، وقتـل  $> أرسل عليا ثم-63
  .]243املصابيح [.منهم مائة وعرشين، وقتل رئيسهم احلارث بن برش

<í¿ÃÖ]æ<ìÃÖ]Vبـن السابقني األولني من أمثال أيب عبيدة وبني عمرو هناك فرق بني 
اختـار َّحني غلب أبو عبيـدة مـصلحة اإلسـالم وهذا الفارق  ظهر مثاله،وأالعاص 

ِشهوة القيادة التي فرقت الناسعمرو  َ   . فيام بعدََّ
 :)2()امنـيف رجب سنة ث()ِطََب البحر أو اخلِيفِس(إىل  رسية أيب عبيدة -64

 فيهم عمـر بـن اخلطـاب إىل أرض جهينـة، ،ا عبيدة يف ثالثامئة أب÷ النبي بعث
، ثـم أخـرج اهللا هلـم ِمَلَّ وهو ورق السَطََب ما معهم من الزاد وجاعوا فأكلوا اخلَدَفنََف

  بن عبادة فيهم الكريم بن الكريم قيس بن سعدوكان، )3(فأكلوا منها دابة من البحر
هينـة عـىل أن يعطيـه ثمنهـا مـن متـر  اشرتاها من رجل من ج جامل،ةفنحر هلم تسع

  .)4( ِ ذلك البيتِلْهَ أِةَيمِ من شَودُ اجلَِّنإ: ÷ فقال النبي املدينة؛
                                                           

 .4/314 والبداية ،3/32 والطربي ،2/769 والواقدي ،2/131الطبقات )1(
 .3/191، والسرية احللبية 2/775 والواقدي ،2/132ابن سعد ، و2/281ابن هشام ) 2(
 .1/126الآليل املضيئة : ينظر. العنرب: حوت عظيم يقال له) 3(
 .302 ÷ وحممد رسول اهللا ،2/777 والواقدي ،2/132الطبقات ) 4(
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  :)1()امنـيف شعبان سنة ث(  رسية أيب قتادة-65
ْ يف مخ÷أرسله النبي  َال إىل خُجَ رََرشَ عَةَسَ  بلـد يف غطفـان لـشن غـارة علـيهم، َةَِرضً

  .ا، واستاق مائتي بعري، وألفي شاةًا كثريًيْبَى سَبَهم وسفقاتلوهم قاطنون حول خيرب؛ 
  : )2()امنـيف رمضان سنة ث(  رسية أخرى أليب قتادة-66

ٍأرسله يف ثامنية رجال إىل إضم َ ًشا بعد ْيَرُ عىل ثالث مراحل من املدينة؛ ليوهم ق)3(ِ
ٍ احلديبية أن النبي ال يريدهم ليفاجئهم عىل غـرةصلحأن نقضوا  َّ ُ، ولقـِ وا عـامر بـن َ

ٌاألضبط األشجعي فسلم عليهم بتحية اإلسالم، فقتله حملم ِّ َ بـن جُ َامـةَّثُ  لـيشء كـان َ
$ ﴿: وأخذ بعـريه ومتاعـه، فنـزل قـول اهللابينهام pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ö/ u ŸÑ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θ ãΖ ¨Š u; tF sù Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? ô⎯ yϑ Ï9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ﴾]ــساء  ،]94:الن
ًومل يلـق كيـدا، فرجـع أبـو قتـادة  ،يف املقـداد: نزلت يف أسامة بن زيد، وقيل: وقيل

ٌوسأل حملم ِّ َ   .)4(ال غفر اهللا لك:  أن يستغفر له، فقال÷ اهللا َ رسولُ
ìÃÖ]<æ<Œ…‚Ö]V   

َ شدد اهللا ورسوله فكم! ما أعظم حرمة املسلم َّ داحة جـرم القتـل بغـري  عىل ف÷َ
ً ال غفر اهللا لك؛ إن قتله كان انتقاما وثأرانعمحق،  ُ َ ْ َ َّ.  

                                                           
، والبخـاري رقـم 303، ومغلطـاي ص 2/219 وعيون األثـر ،2/777 والواقدي ،2/132ابن سعد ) 1(

 .81، وتاريخ قريش 223، واملصابيح أليب العباس ص 197، والسرية للرشيف ص )4338(
 .243، واملصابيح أليب العباس ص 2/133الطبقات ) 2(
َماء عىل طريق مكة والياممة عند السمينة) 3( جبل شامل املدينـة : وقيل واد، :وقيل، 1/214معجم البلدان . ُّ

ً إضماوسمي -جمتمع سيول املدينة-جهة الشام، طرفه عند زغابة  َ  .303مغلطاي . النضامم السيول إليه: ِ
 4/5/301وتفسري الطربي ، 146 أسباب النزول ا) 4(
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 :)م630، يناير ـامن هـيف شهر رمضان سنة ث()1( فتح مكة-67
 وأمانه كام سبق يف صلح احلديبية، وبنو بكر مـع ÷ النبي ِفْلِ خزاعة يف حكانت
ا ًا رفـع صـوته متغنيـًكر غالم بنو بَّفدبر ؛بكر ثاراتبني  بني خزاعة ووكانقريش، 

 بنـو بكـر مـن أرشاف فطلب ؛ رجل من خزاعةُهَّ فشج-صانه اهللا- ÷هبجاء النبي 
ً بالرجال والسالح فأمدوهم فأغاروا عىل خزاعة ليال وهم آمنون ْمُوهينُِعُقريش أن ي

، وقتلوا منهم عرشين أو يزيـدون، وقاتـل معهـم  بأسفل مكةعىل ماء يسمى الوتري
سهيل بن عمرو، وصفوان بـن أميـة، وعكرمـة بـن أيب جهـل :  قريش مثل منٌعَْمج

 سـيد خزاعـة عمـرو بـن سـامل يف أربعـني وبادر ؛وغريهم حتى أجلؤوهم إىل احلرم
  : يف املسجد بني الناس فأنشده÷ والنبي ،ا إىل املدينةًراكب

ـــــــارب ـــــــَ إين نِّي َد حمِاش ُ ـــــــٌ ــــِح  ًداَّم َف أْل ــــِْيبَ ــــِبَأَا وَن َه األْي ــــدْتِ َل  )2(اَ

ــــ ــــُ كْدَق ــــدا وُمُتْن َ ول ًُ ــــُكْ ــــدَا وَّن َال َثمـــت  اِ َّ َ يـــدْعِزْنـــَ نْمَلـــَا فَنْمَلْســـَ أُ  اَ

ـــَف ـــُْرصْان ـــ اهللاَُاكَدَ ه َرا أـْصَ ن ـــدْعً َت ِع عْادَو )  3(اَ ــــــُ ــــــَاد اهللاَِب ــــــددُتْأَ ي َوا م َ  اَ

َّ جتـــــرْدَ قـــــُول اهللاُِ رســـــْمِيهِفـــــ َ ـــِْنإ  اَدَ ـــِ س َيم خ ـــه تْسَ َفا وجه ُ ُ ـــً َّرب  )4(اَدَ

ِيــــأيتِرْحَبْالَ كــــٍقَلــــْيَ فِيف ْ ـــــَرُ قَِّنإ  اَدِبــــْزُ مَ َشا أْي ـــــَلْخً ـــــدْوَ املَوكُف َع  اِ

َاقــــــكَيثِوا مُضَقــــــَنَو َوا يل يف كــــداءُلــــَعَجَو  اَدَّكــــــَؤُ املَ َ َ رصــــدَ َّ  )5(اُ

َت أْسَ لــــْنَوا أُمــــَعَوز ـــــــَو  اَدَحــــَو أُعــــْدُ ـــــــْمُه َ أذل وأق ـــــــُّ َل ع  اَدَدُّ

                                                           
 ،3/526 وابن كثري ،2/781 والواقدي ،2/223 وعيون األثر ،2/143 والطبقات ،4/31ابن هشام ) 1(

 .306، ومغلطاي  ص 199، والسرية النبوية للرشيف ص 2/288هب ورشح املوا
 . القديم:ُدَلَْتاأل. ٌرِّكَذُمَ وٌِبالَ ط:ٌدِاشَن) 2(
 . من العتيد، وهو احلارض:َدَتْعَأ) 3(
 . تغري إىل السواد:دَّترب.  الذلَفِّلُ ك:ُفَْس اخلَيمِس) 4(
 .قبرتو امل مجع راصد، وه:داَّصُر.  موضع بأعىل مكة:َاءَدَك) 5(
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ـــــ ُ بيتْمُه َّ ـــــَ ـــــَون ـــــداِِريتَالوِا ب ً هج َّ ـــــــُلَتَقَو  ُ َّا ركَون َّعـــــــا وســـــــجُ  اَدًُ

ال :  يا عمرو بن سامل، وقـام جيـر رداءه وهـو يقـولَتِْرصُن: ÷فقال رسول اهللا 
َّ ممٍبْعَي كَِن بُْرصْنَ إن مل أُتِْرصُن َوعرض، ِيسْفَ نِِه بُُرصْنَا أِ  : فقـال، الـسامءيف ٌاننَـَ له عََ
 اهللا أن وسـأل، ِ وأمـر النـاس باجلهـاز؛»ٍبْعـَي كَِن بِْرصنَِ بُّلِهَتْسَتَ لََةابَحَّ السِهِذَ هَِّنإ«
 َّدُشَ ليـَاءَ جـْدَ قـَانَيْفُ سِيبَِأ بْمُكَّنَأَك: وقال يف بالدهم، ْمُهَتَغْبَ عىل قريش حتى يَيِمْعُي

 أن ]2/785[ الواقديوذكر ، سفيان قريش فأرسلت أباندمت؛ ِةَّدُ املِ يفَيدِزَيَ و،َدْقَالع
 فرجـع بخفـي ، وإصـالح مـا أفـسدوا،يطلب دية القتىلأرسل إىل قريش  ÷النبي 
 املدينة، ÷ عىل رسول اهللا فقدم ، فندمت قريش وبادرت بإرسال أبى سفيان؛حنني

يـا بنيـة :  فقـال؛ حـصرية أراد أن يقعـد عليهـاْتَوَطـَ ف^ودخل عىل ابنته أم حبيبة
، وأنـت ÷بل هو فـراش رسـول اهللا :  به عني؟ قالتِتْبِغَ عن هذا أم ر يبِتْبِغَرَأ

واهللا لقـد : قـال ! ومل أحـب أن جتلـس عـىل فـراش رسـول اهللا؛رجل مرشك نجس
هـل حـدث مـنكم : فقال أن يطيل املدة، ÷أصابك يا بنية بعدي رش، فكلم النبي 

ا، ًرد عليـه شـيئفنحن عىل صلح احلديبية، فأعاد عليه فلـم يـ: قالال، : قالحدث؟ 
 ثـم فلـم يـستجب لـه، ÷وأدرك خطورة الوضع فاستشفع بأيب بكر إىل رسول اهللا 

ر جلاهـدتكم َّ فواهللا لو مل أجد إال الذ!أأنا أشفع لكم إىل رسول اهللا؟: كلم عمر فقال
ا، َهْينَْ ابَدَحَري بني الناس أو تأمر أُ فاستشفع بعيل بن أيب طالب، وكلم فاطمة أن جت،به

ِ جيَدَحَ أَ الْنَوه بأفأجاب إنـك :  لـه أمره فقالَقْيِ فشكى لعيل ض؛÷ عىل رسول اهللا ُريُ
َ بني الناس واحلْرِجَأَسيد بني كنانة فقم ف ا، فـأخرب ً ففعـل ورجـع خائبـ؛ بأرضـكْقْ

ٌّيلَأما ع: ا فقالواًقريش   .  فام زاد أن لعب بكِ
ا ْوَّبَاتل لاحتشد باملدينة عرشة آالف مق :رسالة حاطب بن أيب بلتعة

 إىل قريش ٌ املسري إىل مكة كتب حاطب÷، وملا أمجع رسول اهللا ÷دعوة النبي 
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 بام ؛ فنزل الوحي، ثم أعطاه امرأة، فدسته بني شعر رأسها بزحف وشيكخيربهم
انطلقوا إىل :  معهام املقداد، فقال:وقيلا والزبري، ًّيِلَ ع÷صنع حاطب، فدعى النبي 

ا َهوُكَرْ فأد؛ْمُهُرِّذُنة معها كتاب من حاطب إىل قريش حي هبا ظعيّفإن)1(روضة خاخ
: $ا، فقال هلا عيل بن أيب طالبًا شيئوا فلم جيدَهَلْحَا روُشَّتَ الكتاب، وفِوأنكرت

؛ ِكنََّفِشَْك الكتاب أو ألَّنِجِرْخُتَلَنا، وْبِذُ وال ك÷ رسول اهللا َبَذَإين أحلف باهللا ما ك
  الكتابت قروهنا فاستخرجتَّ، فحلَضَ فأعر؛ْضِأعر: الت منه قَّدِ اجلِتَأَ رفلام

إين ملؤمن باهللا : فقاليا حاطب ما هذا؟ : فقال، ÷وناولته، فأتى به رسول اهللا 
، ولكني ملصق بقريش ال عشرية يل، ويل بني أظهرهم ُلتَّ وال بدُتَّورسوله ما غري

 عمر بن فقالكم، إنه قد صدق: ÷ رسول اهللا فقال فصانعتهم عليهم، ؛ولد وأهل
وما يدريك؟ لعل اهللا قد : ÷ فقال عنق هذا املنافق، ْبِْرضَدعني أ: اخلطاب 

 اهللا يف فأنزل؛ )2(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقالا، ًاطلع عىل من شهد بدر
                                                           

 .2/335معجم البلدان . ، بقرب محراء األسدعىل بريد من املدينة )1(
.  وغـريهام2494 ومسلم رقم ،6540  و،5904  و،4608، 4025  و،3762   و،2915البخاري رقم )2(

 ملا سبق هلم من الـذنوب وليـستأنفوا العمـل، هي ف– لو صح -إن حديث املغفرة ألهل بدر : قال العاميل
املغفـرة للـذنوب » اعملوا ما شئتم فقـد غفـرت لكـم«: ازون بحسب ما يعملون، وليس املرادفسوف جي

ُاآلتية، وإال مل حي أعلم بالنص وهو  ]4/376أسد الغابـة [َة بن مظعون عىل رشب اخلمر وهو بدري َامَدُ قُ عمرَّدَ
 إن :أقـول ]. بتـرصف5/139الصحيح من سرية النبـي . [النبوي، وملا أتعب الصحابة أنفسهم يف الدنيا

 مات مؤمنـا فمن غريه فالعربة باخلواتم؛ أما ، ÷الذي غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنام هو النبي 
 أخـرب سـبحانه بعواقـب العـصاة يف آيـات وقـدمستقيام تائبا كان من أهل اجلنة، وإال فأمره إىل اهللا تعاىل؛ 

 لوقتهـا ؛ فهييف احلرج عن حاطب، وهتذيب هلجة عمر؛ كثرية، ولعل الرواية إن صحت يقصد منها ختف
ًملعاجلة الظرف الراهن؛ بدليل ما جـاء يف البخـاري مكـررا  َّ ، 4349، و3263، و 3171 رقـم 1/1222َُ

َإنكم حمشورون حفاة عراة غرال، ثم قرأ«]: 6161-6159، و 4350و َ َّ ْ َ ُ َْ ُ َ ًَ ُ ً ًُ ْ َُ ُ ُ َّ ِ :﴿$ yϑ x. !$ tΡ ù& y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz … çν ß‰‹ Ïè œΡ 4 
# ´‰ ôã uρ !$ oΨ øŠ n= tã 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. š⎥⎫ Î= Ïè≈ sù﴾ وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحايب يؤخذ هبـم ْ ً ُ َ َ َ َ َِ ِ ُ َّ ََ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ َِ َ ُ َِ َِ ِ ِِ ْ ِ ْ ُ

ُذات الشمال؛ فأقول ُ َ ََ ِ َ ِّ ُأصحايب أصحايب، فيقول: َ ُ ََ َ ْ َ ِْ َِ ِّإهنم مل يزالوا مرتد: َ َ ْ ُ ْ َُّ َ َ ْ َ ُ ُين عىل أعقاهبم مـذ فـارقتهم، فـأقول ِ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ َ ُ ُْ ََ ِ ِ ْ ََ َ
ُكما قال العبـد الـصالح َّ ْ َِ ُ َ َ َ َ :﴿$ £ϑ n= sù © Í_ tG øŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï% §9 $# öΝ Íκ ö n= tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y− ∩⊇⊇∠∪ β Î) 

öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: ٌ يرد عيل يوم القيامة رهـط :وما روي. ﴾#$ ْ َ َ َِ َِ ْ َ ُ ََّ َ َ ِ
= 
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$ ijk﴿: حاطب أول سورة املمتحنة pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω 
(#ρä‹ Ï‚ −G s? “ Íiρß‰ tã öΝ ä. ¨ρß‰ tã uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& šχθ à) ù=è? Ν Íκö s9 Î) Íο ¨Š uθ yϑø9 $$ Î/ ô‰ s% uρ (#ρã x x. $ yϑÎ/ Ν ä. u™!% y` 

z⎯ ÏiΒ Èd, ys ø9 $# tβθ ã_ Ì øƒä† tΑθß™ §9 $# öΝ ä.$−ƒÎ) uρ   β r& (#θãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ öΝ ä3 În/ u‘ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. óΟ çFô_ t yz # Y‰≈ yγÅ_ 
’ Îû ’ Í?‹ Î6 y™ u™!$ tó ÏGö/ $# uρ ’ ÎA$ |Ê ó s∆ 4 tβρ ” Å¡ è@ Ν Íκ ö s9 Î) Íο ¨Š uθ yϑ ø9$$Î/ O$ tΡr& uρ ÞΟ n=÷æ r& !$ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢ øŠ x ÷z r& !$ tΒ uρ ÷Λä⎢Ψ n=÷æ r& 4 

⎯ tΒ uρ ã&ù# yè ø tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ∩⊇∪ β Î) öΝ ä.θà s) ÷V tƒ (#θçΡθ ä3 tƒ öΝ ä3 s9 [™!# y‰ ôã r& 
(# þθ äÜ Ý¡ö6 tƒ uρ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& Ν åκ tJ oΨ Å¡ ø9 r& uρ Ï™ þθ¡9 $$Î/ (#ρ–Š uρ uρ öθ s9 tβρ ã à õ3 s? ∩⊄∪ ⎯ s9 öΝ ä3 yè xΖ s? 
ö/ ä3 ãΒ% tn ö‘ r& Iω uρ öΝ ä. ß‰≈ s9 ÷ρ r& 4 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ã≅ ÅÁ ø tƒ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? × ÅÁ t/ ∩⊂∪ ô‰ s% 

ôM tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) t⎦⎪ Ï%©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ øŒ Î) (#θä9$s% öΝ ÍηÏΒöθ s) Ï9 $̄Ρ Î) (# äτℜ u™ t ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ 
$£ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΡ ö x x. ö/ä3 Î/ # y‰ t/ uρ $ uΖ oΨ ÷ t/ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ uρ äο uρ≡ y‰ yè ø9 $# â™!$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 

4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÿ… çν y‰ôm uρ ω Î) tΑ öθ s% tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ¨β t Ï øó tGó™ V{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7 Î=øΒ r& y7 s9 z⎯ ÏΒ 
«! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ( $uΖ −/ §‘ y7 ø‹ n= tã $ uΖ ù=©. uθ s? y7 ø‹ s9 Î) uρ $ oΨ ö; tΡ r& y7 ø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁ yϑ ø9  استخلف،  ]املمتحنة[﴾#$

 فصام ؛ لعرش من رمضانوخرج ،َّيِارَفِ الغِْنيَصُ احلَْن بَومُثْلُك- ٍمْهُعىل املدينة أبا ر
 ِّرَ الناس يف اإلفطار، ويف مَّ أفطر وخريَيدَدُوصام الناس معه، حتى إذا كانوا بك

ا، ومزينة ألفا، ويف كل القبائل عدد ًألف:  اكتمل عدد بني سليم سبعامئة وقيلِانَرْهَّالظ
 املهاجرون واألنصار فلم يتخلف عنه منهم ÷ مع رسول اهللا وأوعبوإسالم، 

ا، وجاء ً مهاجر باجلحفة÷ كان العباس لقي النبي وقد، اً وقريش ال تعلم شيئ،أحد
أبو سفيان بن احلارث بن عبداملطلب، وعبداهللا بن أيب أمية بن املغرية أخو أم سلمة 

يا : ، فكلمته أم سلمة فيهام فقالت÷يف إثره فالتمسا الدخول عىل رسول اهللا 
                                                           

ُمن أصحايب فيجلون عن احلوض؛ فأقول َُ َ َ ََ ِ ِْ ْ ُ َ ْ َْ ْ ِ َ َ ُيا رب أصحايب، فيقول: ِ ُ ََ َ ْ ِّ َِ َ ْال علم لك بما أحـدثوا بعـدك؛ إهنـم : َ َّ َ َُ ِ َ َ َْ َْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ َ
ِارتدوا عىل أدباره ِ َ ْ َ َ َ ُّ َ َم القهقرىْ َُ ُفيحلؤون عنه«: ويروى. َْ ْ ُْ َ َُ وهي . 6215-6211 رقم 5/2406البخاري . »ََ

 »اعملـوا مـا شـئتم«:  كام ترى عامة، تشمل البدريني وغريهم ممن تصدق عليه الصحبة، وروايةأحاديث
 .مواهللا أعل. تتناىف مع العقل، والقرآن، والواقع؛ فإن الذي ال يسئل عام يفعل هو اهللا عز وجل
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  عميُ ابنأما: ال حاجة يل هبام: ، قالَكُرْهِصَ وَِكتَّمَ عُْنابَ وَكِّمَ عُْن اب اهللاَِولُسَر
 عمتي وصهري فهو الذي قال ُ ابنوأما - وكان شديد األذية له-فهتك عريض
ا إىل السامء فتصعد فيه ًمَّلُواهللا ال أؤمن بك حتى تتخذ س:  يريد قوله-بمكة ما قال 

 خرج فلام،  وأربعة من املالئكة يشهدون أن اهللا قد أرسلكٍّكَِصوأنا أنظر فتأيت ب
 َّينَُ بَّنَذُ يل أو آلخَّنَنَذْأَيَواهللا ل: قال - ابنه جعفرنومع أيب سفيا -اخلرب إليهام بذلك

 ذلك ÷  اهللاَِولُسَ فلام بلغ ر؛اًا وعطشً جوعَهذا ثم لنذهبن يف األرض حتى نموت
  :منه كان عاما يعتذر ًوأنشد أبو سفيان أبيات، )1( فأسلام هلام فدخالَنِذَأَف ، هلامَّرق
ِمحــــَ أَمْوَ يــــِِّين إَكُرْمــــَعَل ــْغَِتل@ ًةَايــــَ رُلْ ــلَبِل ــالُ خي ــَ خِتَّ ال َ حمَلْي ــُ  )2(ِدَّم

ــــَكَل ــــْظَ أِانَْريَ احلــــِِجلْدُامل ــــْيَ لَمَل ــَف@ ُهُل ــِاينَوَا أَذَه ــُ أَْنيِ ح ــْهَأَوى َدْه )3(يِدَت

ـــ َاينَدَه ـــَ نُْريَ غـــٍادَ هـــِ ــــِسْف ـــ@ ِينَالَي ون ـــ اهللاَِعَم ـــُ مَّلُ كـــُتْدَّرَ طـــْنَ م  ِدَّرَط

» ٍدَّرَطُ مَّلُ كُتْدَّرَ طْنَ م اهللاَِعَي مِالنَنَو«:  قوله÷أنه حني أنشد رسول اهللا فزعموا 
  !؟)4(»ِدَّرَطُ مَّلُي كِنَتْدَرَ طَتْنَأ«:  صدره وقال÷رضب النبي 

  :ه حسان بن ثابت قصيدته الرائعة بمناسبة الفتحَّ وجوإليه
                                                           

ِ لقيه أبو سفيان بن احلارث، وعبداهللا بن أيب أمية بـني الـسقيا والعـرج؛ فـأعرض رسـول اهللا عـنهام؛ :وقيل) 1( ْ َ ُّ
 عـيل بـن أيب طالـب أليب وقـال! ال يكن ابن عمك وأخي ابن عمتك أشقى الناس بـك: فقالت له أم سلمة
 s? ô‰s)s9$$!» {: $وة يوسـف ليوسـف ِإيت رسول اهللا من قبل وجهه، فقل له ما قال إخـ: سفيان بن احلارث

x8trO#u™ ª!$# $uΖøŠn=tã βÎ)uρ $̈Ζà2 š|⎥⎫Ï↔ÏÜ≈y‚s9 ]فإنه ال يرىض أن يكون أحد أحسن قوال منـه؛ ففعـل ] 91:يوسف
ــول اهللا  ــه رس ــال ل ــفيان، فق ــو س ــك أب  &Ÿω} |=ƒÎøYs? ãΝä3ø‹n=tæ tΠöθu‹ø9$# ( ãÏøótƒ ª!$# öΝä3s9 ( uθèδuρ ãΝymö‘r: ÷ذل

š|⎥⎫ÏϑÏm≡§9$#]ِوقبل منهام، وأسلام، وأنشد أبو سفيان ما ذكر] 92:يوسف  .4/237ينظر االستيعاب . َ
 .يعني جيوش الكفر والوثنية: خيل الالت.  أي أقود الناس للحرب:أمحل راية) 2(
 .ً الذي يسري ليال:املدلج) 3(
وكلمـة زعمـوا . 2/781 ، والواقـدي2/223، وطبقات ابن سعد 2/227ينظر يف القصة عيون األثر ) 4(

 .أول من نقلها ابن إسحاق، وسار عىل ذلك القول أهل السري، وال تعني بالرضورة ضعف اخلرب
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ـــــَع ـــــَ األُ ذاتْتَف ـــــ ِِعابْص ــــــِْزنَ مَءاَرْذَ عــــــَِىلإ@ ُواءَاجلَف ُالءَا خــــــَهـُل
)1(

 

ـــــِّفَعُت@ ٌرْفـــَ قِاسَحْسَي احلـــِنـــَ بْنِ مـــٌارَيـــِد ـــــرَيه ـــــسُسِوامَّا ال ُاءَمَّ وال
)2( 

ـــــَكَو ـــــَ الْتَان ـــــَزَ ي َال هب َ ـــــَا أُ ــــال@ ٌيسِن َخ ُل مِ ــــُرَ َوجه ــــم وِ َا نع ٌَ ــــَ ُاءَش
)3(

ــــ ْدعَف ــــَلَا وَذَ هــــَ ــــفَ مــــْنِك ٍن لطي َ ِ ِقنِّرَؤُيــــــ@ ْ َب العــــــشَهــــــَا ذَِذي إُ ِ  ُءاَ

ــــــ َّاء الَثْعَشِل ــــــَ ــــــِت ــــــهََّي تْدَي ق ُمت ْ َا شــــــفَهــــــْنِ مِهِبــــــْلَِق لَسْيَلــــــَف@ َ  ُاءِ

ـــــ ـــــَّنَأَك ـــــة م ِ خبيئ ً َ ِ ـــــَ بْنَ ــــَي@ٍسْأَ رِتْي ــــَزِ مُونُك َاجه ــــَ َل وَسَا ع ــــٌ ُاءَم
)4( 

ــــَِذإ ــــَِْرشا األَا م ــــرن يَب َات ذك َ ُْ ِ ــــاْوُ ـــــَف@ ًم ـــــرِ لَّنُه ـــــب ال َّطي ِ ـــــَّ ِاح الف  ُاءَدِ

ِّنول َ َلـــــــمالَهــــــا اْيُ ِة إَمَ َألـــــــمناْنَ ْ ِ َ مغــــث أو حلــــَانَا كــــَا مــــَِذإ@ُ ِ ٌ ْ ُاءَ
)5( 

ـــــــَو ـــــــُكُْرتَتَا فَُهبَرـْشَن ـــــــاُلُا مَن َســـــدا مـــــُوأ@ ًوك ـــــًْ َا ينهنهن َُ ـــــِّا اللُِ ُاءَق
)6( 

َعـــــــدمنا خ َ ْ ِ ـــــــْيَ َلن ْ ملِْنا إَ ـــــــْوََر تَ َّري النِثــــُت@ اَه َع مْقــــُ َدهِعــــْوَ َا كــــدُ ُاءَ
)7( 

َن األْعِازَنــــــُي ُة مــــــَّنــــــِعَ ــــ@ ٍاتَيِغْصَ ــــَتْكَ أَىلَع َافه ــــَا األِ ــــل الظ ِّس ُ ُامءَ
)8( 

ـــــــَت ـــــــَيِ جُّلَظ َادن ـــــــَمَتُا مُ ِّيلط@ ٍاتَرِّط َ ــــــُ ــــــن ب ِمه َّ ُ ِاخلمرُ ُ ــــــُ ُاءَسِّ الن
)9( 

ـــــِإَف ْا تعَّم ـــــِرُ ـــــَوا عُض ـــــْرَمَتْا اعَّن ــــَو@ اَن ــــَانَك ْح وانْتَ الف ــــُ ــــِ الغَفَشَك  ُاءَط

ــــــ@ ٍمْوَ يـــــــِدَالِِوا جلـــــــُِربْاصـــــــَ فَِّالإَو ِيع ــــــهِ ف اهللاُُّزُ ــــــِي ــــــْنَ م  ُاءَشَ ي

                                                           
موضعان بالشام، وباجلواء كان منزل احلارث بـن أيب :  واجلواء،ذات األصابع.  تغريت ودرست :عفت) 1(

 . قرية عىل بريد من دمشق:وعذراء. شمر الغساين ممدوح النابغة
 . املطر:السامء.  الرياح تطمس اآلثار:الروامس.  حي من بني أسد:بنو احلسحاس )2(
 . مجع شاة:والشاء . املال الراعي، وأكثر ما يطلق عىل اإلبل:النعم) 3(
 . موضع باألردن مشهور باخلمر اجليدة:بيت رأس . اخلمر املصونة املضنون هبا:اخلبيئة) 4(
 .ُابَبِّ الس:ُاءَحِّالل.  الرضب باليد:املغث.  اللوم فعلنا ما نستحق عليه:َامنِلُأ) 5(
 . يزجرنا ويردنا:ينهنهنا) 6(
 . ثنية بأعىل مكة:كداء.  الغبار:النقع) 7(
َ العط:ُاءَمِّالظ.  الرماح:األسل.  مجع عنان، وهو اللجام:األعنة)  8(  .ُاشِ
ْ مج:ُرُُماخل.  تقوم عىل رجليها نشاطا مرسعات:متمطرات)  9( َ مخُعَ  . غطاء املرأةٍارِ
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ـــــــل رِْربِجَو َي ـــــــٌ ـــــــِ فُول اهللاُِس ُوح القــــُور@ اَين ُ كفــــاءُهَ لــــَسْيَ لــــِسْدُ َ ِ)1( 

ـــــَو ـــــَ عُلتَســـــْرَ أْدَ قـــــ اهللاَُالَق ـــــَي@ ًداْب ـــــُق َول احل ْ ِق إُ ـــــَ نْنَّ ـــــبَعَف  ُالءَ ال

ِت بـــــْدِهَشـــــ ـــــــُقَف@ ُوهُقِّدَوا صـــــُومـــــُقَ فِهُ ـــــــَم ال نُتْل َوم وُق ـــــــشَالُ َ ن  ُاءَ

ـــــَو ـــــَالَق ُت جَّْريَ ســـــْدَ اهللاُ ق ـــــُ ْار عرَصْنــــَ األُمُهــــ@ ًداْن َتهَضــــُُ ُاءَقــــِّا اللُ
)2( 

ٍّعـــــدَ مْنِ مـــــٍمْوَ يـــــِّلُا يف كـــــَنـــــَل َســـــــباب أ@ َ ٌ َ ـــــــِ قْوِ َال أَت َ هجـــــــْوٌ  ُاءِ

ْنحَفــــ ـــَو@ اَانــــَجَ هْنَ مــــِايفَوَالقِ بــــُمِكُ ـــِرـْضَن ِب ح ـــَنيُ ْ خت ـــدِلَتَ ِّط ال ُاءَمُ
)3(

ـــــْبَ أَالَأ ـــــَ أْغِل ـــــَ ع)4(َانَيْفُا ســـــَب ـــــْلَغُم@ يِّن َغل َة فَ ـــــً ـــــاءْدَق ـــــرح اخلف ُ ب َ َ ِ َ 

ـــــ ـــــَّنَأَب ـــــَكََرا تَنَوفُيُ س ـــــَ عَكْت ـــــَوع@ ًداْب ـــــدْب َّد ال ـــــِا اإلَُهتَادَ ســـــِارُ  ُاءَم

ــــَه َت حمْوَج ُ ــــَ َدا وَّم ــــَجَأً َت عْب ــــُ ــــــــــِعَو@ ُهْن ــــــــــَاكَ يف ذ اهللاَِدْن  ُاءَزَ اجل

َت لــــْسَلــــَ وُوهُجــــَْهتَأ ْكــــفِ بُهَ ُركـَشَفــــــ@ ؟ٍءُ َا خلَمُّ َا الفــــــدَمــــــُكِْريِ  ُاءِ

ـــــَه ـــــَارَبُ مَتْوَج ـــــا ب َك ـــــاِْينَا حًّرً ُتهَيمِ شــــــ اهللاَِنيِمــــــَأ@ ًف ُاءَفـــــــَ الوُ
)5( 

ْ هيْنَمــــَأ ــــــهَدْمَيَو@ ْمُْكنِ مــــَول اهللاُِســــَو رُجــــَ ُح ــــــَ ويُ ُرهـُصْن ــــــُ  ُاء؟َوَ س

ُدهِالـــــــَوَ وِيبَ أَِّنإَفـــــــ ـــــِل@ ِيضْرِ وعـــــــَ َض حمْرِع ُ ـــــِ ـــــٍدَّم ـــــْمُْكنِ م َ وق  ُاءِ

ـــــ َم ال عِارَ صـــــِاينَسِل ـــــٌ ـــــهْي ــــــَبَو@ َب في ــــــِرْح َي ال تك ُرهِّدُ ــــــدُ  َُءالِّ ال

 رسـول اهللا َلَخَ قريش، لئن دَاحَبَاصَو:  العباسقال ِانَرْهَّ الظَّرَ م÷ نزل رسول اهللا فلام
 عـىل بغلـة ُ فخرجت:قال قبل أن يستأمنوه إنه هلالك قريش إىل آخر الدهر، ًوةنَْ مكة ع÷

                                                           
 . النظري واملثيل:ُءْفُ الك:ليس له كفاء )1(
 .  أي عادهتا أن تتعرض للقاء، فهي قادرة عليه:ا اللقاءَهُتَضْرُع) 2(
 . نمنع ونكف:ُمِّكَحُن )3(
.  الذي أسلم وكـان هجـا النبـي قبـل أن يـسلم÷يعني املغرية بن احلارث بن عبداملطلب ابن عم النبي ) 4(

 . أي رسالة حممولة من بلد إىل بلد:ومغلغلة

 . الطبيعة:الشيمة.  ألنه مال عن الباطل إىل احلق؛ً املسلم، سمي حنيفا:احلنيف) 5(
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 فـإذا ،، فيـستأمنوه÷ لعيل أجد أحدا يأيت مكة فيخربهم بمكان رسول اهللا ÷رسول اهللا 
مـا رأيـت : يقـول قد خرجا يتحسسان األخبار، وأبـو سـفيان َاءَقْرَديل بن وُأبو سفيان وب
 ويقـول، )1(ا احلـربَهْتَشَْمحَأ ُةَاعَزُهذه واهللا خ: ٌلْيَُد بويقولا، ًا قط وال عسكرًكالليلة نريان
 فعرفـت :قـال،  أذل وأقل من أن تكـون هـذه نرياهنـا وعـسكرهاُةَاعَزُخ: أبو سفيان

مالـك : قال ،نعم: قلتأبو الفضل؟ : فقاليا أبا حنظلة، فعرف صويت :  فقلت؛صوته
فـام : قال يف الناس، واصباح قريش، ÷وحيك هذا رسول اهللا : قلتفداك أيب وأمي؟ 

َظفر بك ليـرضبن عنقـك، فاركـب حتـى آيت لئن :قلتاحليلة؟   ÷ بـك رسـول اهللا ِ
 خلفي ورجع صاحبه، فجئت به، كلـام مـررت بنـار مـن نـريان فركب؛  لكُهنَِمْأَتْسَأَف

 عـم رسـول :قـالوا وأنا عليها ÷ا؟ فإذا رأوا بغلة رسول اهللا َذَ هْنَم: قالوااملسلمني 
عـدو اهللا؟ : رأى أبا سفيان قال عىل بغلته، حتى مررت بعمر بن اخلطاب، فلام ÷اهللا 

، ÷ خرج يـشتد نحـو رسـول اهللا ثم؛ احلمد هللا الذي أمكن منك بغري عقد وال عهد
هذا أبو سفيان أمكن اهللا : ، ودخل عليه عمر فقال÷ فدخلت عىل رسول اهللا ُهُتْقَبَسَف

تـه، ثـم يا رسول اهللا، إين قد أجر: ، قلتُهَقنُُ عْبِْرضَعقد وال عهد، فدعني أ منه بغري
 فلـامال يناجيـه الليلـة دوين رجـل، : قلتو فأخذت برأسه ÷جلست إىل رسول اهللا 

 مـا )2(ًال يا عمر فواهللا أن لو كان من بني عدي بـن كعـبْهَم:  قلت،أكثر عمر يف شأنه
َال يا عباس فْهَم: فقال؛ مناف قلت هذا، ولكنه من بني عبد  َ يـوم أسـلمتَكُمَالْسـِإلً

 بـه يـا عبـاس ْاذهب: ÷الم اخلطاب لو أسلم، فقال رسول اهللا  إيل من إسَّكان أحب
وحيـك :  رآه قالفلام، ÷فغدوت به إىل رسول اهللا ،  فأتني بهَ فإذا أصبحتَكِلْحَإىل ر

بأيب أنـت وأمـي مـا أحلمـك :  لك أن تعلم أنه ال إله إال اهللا؟ قالِنْأَيا أبا سفيان، أمل ي
                                                           

 . أحرقتها وصليت بنارها:محشتها احلرب )1(
 .عدي بن كعب أرسة عمر بن اخلطاب)2(
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ا ًئْيَ لقد أغنـى عنـي شـُهُْريَ غٌكان مع اهللا إله واهللا لقد ظننت أن لو !وأكرمك وأوصلك
بـأيب أنـت :  اهللا؟ قـالُ وحيك يا أبا سفيان، أمل يأن لـك أن تعلـم أين رسـول:قال، ُدَْعب

 يف الـنفس منهـا حتـى اآلن َِّنا هـذه فـواهللا إَّمَ أ!ك وأوصلكَوأمي ما أحلمك وأكرم
َ إلـه إال اهللا وأن حم أن الْدَهْ واشْمِلْسَأ! وحيك:  له العباسفقال! اًشيئ  اهللا ُولُسـَا رًدَّمـُ

 ٌ يا رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل:وقال العباس، َمَلَسْأَف:  ، قالَكُقنُُ عَبَْرضُقبل أن ت
 َقَلْغَ أْنَمَ، وٌنِ آمَوْهَ فَانَيْفُ سِيبَ أَارَ دَلَخَ دْنَ، مْمَعَن«: قالا، ًحيب الفخر فاجعل له شيئ

 وأوعـز للعبـاس أن حيبـسه بمـضيق ،»ٌنِ آمـَوْهـَ فَدِجْسـمْ الَلَخَ دْنَمَ، وٌنِ آمَوْهَ فَُهابَب
ُالوادي حتى مت يا : قال عىل راياهتا كلام مرت قبيلة ُ فمرت القبائل، اهللا فرياهاُودنُُجبه  َّرَ

 القبائل، ما متر به قبيلة إال يـسألني ِتَدِفَ، حتى نُةنَْيَزُ، مٌيمَلُس: فأقول من هذه؟ ُعباس
 يف كتيبتـه ÷ما يل ولبني فالن، حتـى مـر بـه رسـول اهللا : قالها، فإذا أخربته هبم عن

َ؛ ألهنـم مـدرعونُقََدى منهم إال احلَرُ، ال ي#، فيها املهاجرون واألنصار )1(اخلرضاء ُ َّ َُ 
 يف ÷ اهللا ُهـذا رسـول: ُقلـت، مـن هـؤالء؟ ُسـبحان اهللا يـا عبـاس: فقال ؛احلديدب

 وال طاقة، واهللا يا أبا الفضل لقد أصبح ٌلَبِ ما ألحد هبؤالء ق:قالاملهاجرين واألنصار، 
: قلـت !فـنعم إذن: قـال ،يا أبا سفيان إهنا النبوة: قلت !اً عظيمَ أخيك الغداةِ ابنُكْلُم
 لكم َلَبِهذا حممد قد جاءكم فيام ال ق:  بقريشفرصخ أبو سفيان بادر؛ كِ إىل قومَجاءالنَّ

: فقالـت ِِهبِارَِش فهو آمن؛ فقامت إليه امرأته هند فأخذت ببه، فمن دخل دار أيب سفيان
ويلكـم ال تغـرنكم : قـال من طليعة قوم، َحِّبُ، ق)2(َسَمـْ األحَمِسَّ الدَتْيِمَاقتلوا احل

قاتلك اهللا وما تغني عنـا : قالواهذه من أنفسكم فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، 
ن، ومن دخـل املـسجد فهـو آمـن، فتفـرق ومن أغلق عليه بابه فهو آم: قالك؟ ُدار

                                                           
 .إنام قيل هلا اخلرضاء لكثرة احلديد وظهوره فيها: 4/46 ابن هشام )1(
،  شـبهته بـالزق،الـشديد اللحـم: األمحـس،  الكثري الـشحم:الدسمو ، والسمني،ِنْمَّ السُّقِ ز:ُيتِمَاحل) 2(

 . 2/118، والنهاية 16/241، و تاج العروس 617 أساس البالغة . األسود الدينء:األمحس: وقيل



 )321( 

 عقد أليب روحية عبداهللا بن ÷ أن رسول اهللا وروي، الناس إىل دورهم وإىل املسجد
َمـن دخـل حتـت لـواء أيب روحيـة فهـو «: ًعبدالرمحن اخلثعمي لواء وأمره أن ينـادي ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ُْ َِ َ ِ ِ َ َ َ َ

ٌآمن  ِةَّقِشِبـ)1(اًراحلته معتجـروى وقف عىل ُ إىل ذي ط÷ انتهى وملا ،]1/387اإلمتـاع [»ِ
   .ا أكرمه به من الفتحَمـِا هللا لً تواضعِهِلْحَمحراء، وإنه ليضع رأسه عىل ر)2(ٍةََربِ حٍدُْرب

َنقل ِ  ُّلَحَتْسُاليـوم يـوم امللحمـة اليـوم تـ:  عبـادة ِ بـنِ سعدُ قول÷ إىل النبي ُ
نه، فأخذها وغرزهـا عنـد ركـن  مَ الرايةِذُ وخُهْكِرْدَأ: كرم اهللا وجهه فقال لعيل ؛احلرمة

 عهـد إىل قـادة ÷ كـان وقد، أمره أن يدفعها البنه قيس بن سعد : وقيلالبيت، 
وا حتـت أسـتار ُدِجـُ وِْنإَاجليش أال يقاتلوا إال من قاتلهم، وأمـر بقتـل أشـخاص و

ٍعبداهللا بن سعد بن أيب رسح؛ وإنام أمر بقتله؛ ألنه كان قد أسـلم،  -1 :وهم الكعبة، ْ َ
  الوحي؛ فارتد مرشكا راجعا إىل قريش، ففر إىل عثامن بـن÷ن يكتب لرسول اهللا وكا

ِ بعـد أن اطمـأن النـاس ÷عفان، أخيه  من الرضاعة؛ فغيبه حتى أتى به رسول اهللا  َ
ٍعبداهللا بن خطل؛ وإنام أمر بقتله؛ ألنه أسلم؛ فبعثـه رسـول اهللا  -2فاستأمن له،  َ َ÷ 

وكان مع ابن خطل مـوىل مـسلم خيدمـه، فـأمر ورجال من األنصار جلمع الصدقة، 
ًاملوىل أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما، فنام ومل يصنع له شيئا، فعـدى عـىل الغـالم 

ُ قتـل ابـن خطـل سـعيد بـن حريـث املخزومـي، وأبـو بـرزة وقـدفقتله، ثم ارتد،  ِ َ ٍ َ َ َ
ِقينَتان كانتا البن خطل، كانتا تغنيان هبجاء رسول ا -3،4األسلمي،  َ ْ ْ ؛ فقتلـت ÷هللا َ َ ِ ُ َ

ْإحداهام وهربت األخرى حتى استؤمن هلا فأمنَت،  ِّ ُ   احلويرث بن نقيذ بن وهب بن-5َ
َمقيس بن صـبابة، وإنـام  -6عبد بن قيص، وكان ممن يؤذيه بمكة وهيجوه، قتله عيل،  َْ َ ُ ٌ َ ِ

أمر بقتله لقتل األنصاري الذي كان قتل أخـاه خطـأ ورجوعـه إىل قـريش مـرشكا، 
                                                           

 . التعمم بغري ذؤابة:االعتجار) 1(
ِ الربدِفِْصِنب :ِةَّقِِشب) 2( ْ ُ ٍحلفه زبريي حتاك يف هتامة: ، نقول هلا بلهجتنا اليمنِودُُر رضب من ب:ُةََربِواحل. ْ ْ َ ُ َ ْ ِ. 



 )322( 

 سـارة  مـوالة لـبعض بنـي -7أخذ الدية، قتله نميلة بـن عبـداهللا الليثـي،  قد وكان
َ املدينـة وأسـلمت، و طلبـت منـه املـرية ÷املطلب، كانت قدمت عىل رسـول اهللا  َ ِ ْ

َوشكت احلاجة؛ فوصلها وأوقر هلا بعريا، فرجعت إىل قريش مرتدة، حاملـة كتـاب  َ َ ِ َ َ
@÷قي عليهـا هجـاء رسـول اهللا حاطب بن أيب بلتعة إىل قريش، وكان ابن خطل يل

ْ أهنا قتلت،ورويفتتغنى به وتؤذيه، فتغيبت يوم الفتح حتى استؤمن هلا،  َ ِ  عكرمة بـن -8ُ
أيب جهل وقد هرب إىل اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت احلـارث بـن هـشام، 

  فأمنه؛ فخرجت يف طلبه إىل الـيمن حتـى أتـت بـه ÷فاستأمنت له من رسول اهللا 
 احلارث بن هشام، وزهري بن أيب أمية بن املغـرية، وهـام -9،10فأسلم،  ÷الرسول 

ْقد أجرنا من أجرت، وأمنَّا مـن «: ÷اللذان أجارهتام أم هاين بنت أيب طالب، وقال  َ ْ ََ َّ ْ َ َْ َ َِ َ ْ َ
ِأمنْت َّ ُ صفوان بن أمية بن خلف، كان قتل مـسلام؛ انتقامـا ألبيـه الـذي قتـل -11 ،»َ ٍ َ َ

َخـرج أهـدر النبـي دمـه؛ فوهلذاهل مكة، ٍببدر، وصلبه أمام أ َ ُصـفوان َ َْ ُيريـد َ ِ َّجـد ُ  َةُ
َلريكب َ ْ َ َمنْها ِ ِاليمن، َإىل ِ َ َ َفقال ْ َ ُعمري َ ْ َ ُبن ُ ٍوهب ْ ْ َّنبـي َيا :َ ِ َصـفوان ّإن اهللاِ َ َْ َبـن َ َأميـة ْ ّ َ ُسـيد ُ ّ َ 
ِقومه ِ ْ ْوقد َ َ َخرج َ َ ًهاربا َ ِ َليقذف ِمنْك، َ ِ ِْ ُنفسه َ َ ْ ِالبحر ِيف َ ْ َ َّصىل ُنْهِّمَأَف ْ َعليك اهللاُ َ ْ َ َقـال ،َ َهـو :َ ُ 
ٌآمن َقال ،ِ َرسول َيا :َ ُ ِفأعطني اهللاِ َ ِ ْ َ ًآية َ ُيعرف َ ِ ْ َأمانك؛ َِهبا َ َ ُفأعطاه َ َ َْ ُعمامته َ َ َ َ ِالتي ِ َدخل ّ َ  اَِهبـ َ
َمكة ّ َفخرج ،َ َ َ ٌعمري َِهبا َ ْ َ ّحتى ُ ُأدركه َ َْ َ َوهو َ ُيريد َُ ِ ْأن ُ َيركب َ ََ َالبحر ْ ْ َ َقالَف ،ْ ُصفوان َيا :َ َْ َفداك َ َ ِ 
ِأيب ّوأمي، َ ُ ِنفسك ِيف اهللاَ اهللاَ َ ْ ْأن َ َهتلكها َ َ ِ ْ َفهذا ،ُ ٌأمان ََ َ ْمن َ ِرسول ِ ُ ْقـد ÷ اهللاِ َ ُجئتـك َ ْ ِبـه ِ ِ، 
َقال َوحيك :َ َ ْ ْاغرب َ ُ ْ َفال َعنّي ُ ِتكلمني، َ ْ ّ َ َقال ُ ْأي :َ ُصفوان َ َْ َفداك َ ِأيب ِ ّوأمـي َ ُ ُأفـضل ، إنـهَ َ ْ َ 

ُّوأبر ،ِالنّاس َ َ ُوأحلم ،ِالنّاس َ َ ْ ُوخري ،ِالنّاس ََ ْ َ ُابن ،ِالنّاس َ ِّعمـ ْ ُورشفـه، كِعـزُّ ُهِعـزُّ ،َكَ َُ َ َ 
َرشفك ُ َ ُوملكه ،َ َُ ْ َملكك ُ ُ ْ َقال ؟ُ ُأخافه ّإين :َ ُ َ َعىل َ ِنفيس، َ ْ َقال َ َهو :َ ُأحلم ُ َ ْ ْمن َ َذاك ِ ُوأكـرم َ َ ْ َ ؛ َ
َفرجع َ َ ُمعه َ َ ّحتى َ َوقف َ َ ِبه َ َعىل ِ ُرس َ ِالله ِولَ َفقال ÷ ّ َ ُصفوان َ َْ َهـذا َّإن َ ُيـزعم َ ُ ْ ّأنـك َ ْقـد َ َ 

َّأم ِنْتنيَ َقال ،َ َصدق :َ َ َقال ،َ ِفاجعلني :َ ْ َ ْ ِفيه َ ِباخليار ِ َ ِ ْ ِشهرين؟ ِ ْ َْ َقال َ َأنـت «:َ ْ ِباخليـار َ َ ِ ْ َأربعـة ِ َ َ ْ َ 
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ٍأشهر ُ ْ ُهبار بن األسود، كان كثري األذية لرسول اهللا،  -12، »َ َّ نـه تعـرض  أذيتـه أومنَ
؛ عندما أرسلها زوجها إىل املدينة كـام رشط عليـه النبـي]@÷لزينب بنت رسول اهللا 

فعرض هبار مع جامعة فرضب زينب بـالرمح فـسقطت مـن عـىل الناقـة، وكانـت 
 رسية لقتلـه، ويـوم الفـتح ÷حامال فألقت محلها ومرضت وماتت؛ فأرسل النبي 

يـا حممـد، جئـت : ر رافعا صوته، وقـال إىل املدينة جاء هبا÷@اختفى، فلام رجع النبي
ًّمقرا باإلسالم، وقد كنت خمـذوال ضـاال، واآلن قـد هـداين اهللا لإلسـالم،  : ÷فقـالُِ

ُعفوت عنْك؛ واإلسالم جيب ما قبله« ْ َ َْ َ َ ََ ُ ُّْ ُ َ َ َِ َ َاحلارث بن طالطلة -13، »ُ َ َُ ً، كان مؤذيا للنبـي )1(ِ ِ ْ ُ
َن أيب سـلمى، كـان يـؤذي النبـي،  كعب بن زهري بـ-14، قتله عيل بن أيب طالب، ÷ ُْ

ُّ وحيش بن حرب، وقد هـرب إىل الطـائف وأقـام هنـاك إىل -15وسيأيت ذكر إسالمه،  ِ ْ َ
أشهد أن ال إلـه إال : زمان قدوم وفد الطائف إىل النبي؛ فجاء معهم ودخل عليه، وقال

َأنت قتلـت محـزة«: ÷ًاهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا، فقال النبي  ََ ْ َ َ َْ َ ْ قـد كـان : ؟ قـال»َ
ُاجلس واحك يل كيف قتلته«Z@÷ذلك، فقال  ْ ْ َ ْ َْ َْ َ َ َ ِ ِ ْأمـا تـستطيع أن «: ؟ وملا أخـربه؛ قـال»ِ َ َُ ِ َ ْ ََ

َتغيب عنِّي وجهك َ ْ َ َ َِّ َ َبعرى، كان شـاعرا هيجـو أصـحاب النبـي، ِّعبداهللا بن الز -16! ؟»ُ ْ َ
 مـسلام؛ فلـام رآه وحيرض املرشكني عىل قتاهلم، فهرب إىل نجران، وبعد مدة أتى النبـي

ِّهذا ابن الز«: من بعيد قال ُ ْ َ َبعرىَ ْ السالم عليك يا رسول اهللا، أشهد : ، فلام دنى منه قال»َ
هند بنت عتبة، وإيذاؤها للنبـي مـشهور،  -17أن ال إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا، 

ْففي يوم أحد مثلت بحمزة؛ فجاءت متنكرة متنقبة ضمن النساء املباي َ َّ َ ٍ ُ   .عات فأسلمتُ
َدخل َ  فقـد واجهتـه بعـض ؛مكة بسالم إال خالد بن الوليد ÷قادة جيش النبي  َ

ا؛ َهـْيَلَ عَزَهـْجَرسعان مـا أو ، وصفوان بن أمية،املقاومة برئاسة عكرمة بن أيب جهل
                                                           

 هو احلـارث بـن قـيس بـن :وقيل.  أمه:ُةَلِطَالُطالو ، احلارث بن اسحاق:وقيلوالد مالك أحد املستهزئني بالنبي )1(
 .2/167 بترصف، والروض األنف 15/440 تاج العروس. عدي بن سعد بن سهم
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  .)1( من أصحاب خالد اثنانَِلتُوق
، )2( مـن عـثامن بـن طلحـةوطلـب مفتاحهـا إىل الكعبة املـرشفة ÷ النبي توجه

 $إبـراهيم لنبـي ول، ا للمالئكةًرَوُصَا وًمنََ وأمر بثالثامئة وستني ص،دخل الكعبةف
≅ö﴿:  وهو يـردد من هذا الرجس حوهلافطهرها وما ،وهو يستقسم باألزالم è% uρ u™ !% y` 

‘, ys ø9 $# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. $ ]%θ èδ y—﴾]ا ً إىل الناس آخـذثم خرج، ]81:اإلرساء
 َِّال إَهَِل إَال: فقال -ا، منهم ألفان من أهل مكةً وحتته اثنا عرش ألف-باب الكعبةبحلقة 

ِ رشَ الُهَدْحَ واهللاُ ُ وأعـز جنْـده،،ُهَدْبَ عََرصَنَ، وُهَدْعَ وَقَدَ، صُهَ لَيكَ ُ ََ َّ َ  َابَزْحـَ األَمَزَهـَ وَ
َ أال،ُهَدْحَو ْ حتَوْهَ ف؛ىَعَّدُي ٍالَ مْوَ أ،ٍمَ دْوَ أ،ٍةَرَثْأَ مُّلُ كَ  ِتْيـَ البَةَانَدِ سَِّال إِْنيَاتَ هَّيَمَدَ قَتَ
َأال ، ِّاجَ احلَةَايَقِسَ و]خدمته[ َ اخلُيلِتَوقَ  ُةَيـِّ الدِيـهِِف فَىصَالعـَ وِطْوَّالـسِ بِدْمـَ العِهْبِ شـِأَطـْ
َوهنُُط بِا يفَهنِْ مَونَُعبْرَ أ،ِِلبِ اإلَنِ مٌائةِ، مًةَظَّلَغُم  ْدَ قـ اهللاََِّن، إٍشْيَرُ قـََرشْعَا مَا، يَهَُدالْوَا أِ
: ٍابَرُ تـْنِ مـُمَآدَ وَ آدمْنِ مـُاس؛ النـَِّاءَاآلبـِا بَهـَمُّظَعَتَ وِةَّيـِلِاهَ اجلَةَوْخَ نْمُكنَْ عَبَهْذَأ
﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) 

ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r&﴾]َثم قال ،]13:احلجرات َ  ِّينَ أَنْوَرَا تـَ، مـٍشْيَرُ قـََرشْعَا مَي: َُّ
ُقالوا؟ ْمُِك بٌلِاعَف َقـال، َتْرَدَ قـْدَقَ وٍيمِرَ كٍخَ أُْنابَ وٌيمِرَ كٌخَا، أًْريَخ: َ  ُمُتْنَأَوا فـُبـَهْاذ: َ

َّثم، ُءاَقَلُّالط ، كـرم اهللا وجهـه ٍبِالـَ طِيبَ أُْن بُّيلَ عِهْيَِل إَامَقَ، فِهِدَ يِ يفِةَبْعَ الكُاحَتْفِمَ وَسَلَ جُ
أين عـثامن بـن طلحـة؟ : ÷ فقاليا رسول اهللا امجع لنا احلجابة مع السقاية، : فقال

  .ٍاءَفَوَ وٍِّر بُمْوَ يُومَ الي؛َكَاحَتْفِ مَاكَه: فقال ، لهَيِعُدَف
                                                           

، 2/90، وتـاريخ اخلمـيس 862-2/855 واملغـازي للواقـدي ،2/236عيون األثـر و، 4/51 ن هشامابسرية )1(
 .309ومغلطاي 

َهو عثامن بن طلحة بن أيب طلحة القريش العبدري، أسلم مع خالد بن الوليد، وشـهد فـتح مكـة، سـلم ) 2( ََّ
أسـد الغابـة رقـم . باملدينـة: وقيـلَ إليه وإىل ابن عمه شيبة بن عثامن مفتاح الكعبة، تويف بمكة، ÷ُّالنبي 

 .1790، واالستيعاب رقم 5456، واإلصابة رقم 3580
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  :)1( يؤذن عىل ظهر الكعبة@بالل 
 بـن ُابَّتـَ وع،ً بالال أن يؤذن من فوق ظهر الكعبة، وأبو سفيان بن حرب÷أمر 

لقد أكـرم اهللا : ٍيدِسَ بن أُابَّتَ عفقال واحلارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، ،يدِسَأ
لو أعلم أنه :  بن هشام احلارثفقال، ُهُيظِغَ منه ما يُعَمْسَيَ يكون سمع هذا فَّا أالًيدِسَأ

 ، عني هذه احلـىصُهْتََربَْخا، لو تكلمت ألًال أقول شيئ:  أبو سفيانفقالحمق التبعته، 
: قد علمت الذي قلتم، فقـال احلـارث وعتـاب: فقال ÷فخرج عليهم رسول اهللا 

  .ع عىل هذا أحد كان معنا فنقول أخربكَلَّنشهد أنك رسول اهللا، ما اط
  :)2(÷ل الرسول  يريد اغتياُةَالَضَف

ِ بن عمري بن امللوح الليثيُةَالَضَأراد ف َّ َ ُ ٍ  وهـو يطـوف بالبيـت عـام ÷ النبـي َلْتَ قُ
 ماذا كنـت حتـدث بـه :قال ،ُ فضالة،نعم: قال؟ ُالةَضَفَأ: ÷ قالالفتح، فلام دنا منه 

، ثـم  اهللاَِرِفْغَتْاسـ: ثم قـال ÷ فضحك النبي ؛ال يشء، كنت أذكر اهللا: قالنفسك؟ 
واهللا ما رفع يده من صـدري :  يقولُضالةَ يده عىل صدره فسكن قلبه، فكان فوضع

 بامرأة كنت ُ إىل أهيل فمررتُتْعَجَرَف: قال إيل منه، ُّ أحبٌحتى ما من خلق اهللا يشء
  :ُال، ثم قلت:  إىل احلديث، فقلتَّمُلَه: أحتدث إليها فقالت

ـــَ هْتَالـــَق ـــُقَفِيثِدَ احلـــَِىل إَّمُل ــــــ@َ ال:ُتْل ــــــَلَى عَبْأَي ــــــِاإلَ و اهللاُِكْي  ُمَالْس

ــــ ــــْوَل ــــَأَا رَ م َ حمِتْي ــــُ ــــِبَا وقًدَّم ــــ@ ُهَيل ــــِحْتَالفِب ــــُ تَمْوَ ي ــــَ األُرـَّسَك  ُامَنْص

ــــَأَرَل ــــنِ دِتْي ــــَ أ اهللاَِي ــــَِّيى بَحْض ـــشَو@ اًن ـــَ يُكْرـِّال ـــْجَى وَشْغ ـــِ اإلُهَه  ُمَالْظ

<ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V 1- ًامتـَا قًخيِرْأَ ت÷ ُِّيب النََّفَذَبكلمة واحدة ح  جهـالء ُهَبـَكَتْا ارِ
  :من أرسله اهللا رمحة للعاملني سلوكهم الشائن جتاه ُمكة الذين أزرى عليهم الشاعر

                                                           
 .321، وحممد رسول اهللا ص 3/575، وسرية ابن كثري 5/78، ودالئل البيهقي 4/56ابن هشام ) 1(
 .2/230، واالكتفاء 3/583، وابن كثري 4/59ابن هشام ) 2(
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َاهبَبِ ضــــــــُهْتــــــــَِفأل@ ٍضْرَأِا بـــًّيـــِبَا نْوَفـــَ جٍمْوَ قـــَحْيـــَو  ُاءَبــــــــَّا والظُ

ـــــَو ـــــَ وُهْوَلَس ـــــَِل إٌعْذِ جـــــَّنَح  ُاءَبــــــــــــَرُ الغُهَّدَوَ وُهْوَلــــــــــــَوق@ ِهْي

 ؛ بني هاشمُيلِلَ، كلمة ال يقدر أن يقوهلا بدون تردد إال س))ُاءَقَلُّ الطُمُتْنَأَوا فُبَهْاذ((
َفهو وحده الذي يستطيع أن حي َ القتلة واملجرمني إىل محَلِّوُ  رسالة، أليس هو املنزل ِةَلَ
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>eá ym 5ΟŠ Ïà tã﴾]املوصوف بقول املـوىل إنه هوبىل ،]35-34:فصلت  :﴿y7 ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 
5ΟŠ Ïà tã﴾وله وآلل هاشم يقول الشاعر ،:  
ُالعفــو َانَكــَا فَنــْكَلَم ـــَلَا مَّمـــَلَف   ًةَّيِجَا ســَّنــِ مَْ ـــدِ بَالَ ســـْمُتْك ـــْبَ أِّمَّال  ُحَط

ا يف أمريكا دخل كنيسة للبيض فهرع إليه الكاهن يطلـب منـه ًّيِجْنِ زَِّن إ:قيل -2
ً يأمر بالال احلبيش ÷ حممد وهذا ، كنيسة السودأن خيرج، وأعطاه بطاقة فيها عنوان

 وأن يصدح بـاألذان يف أعظـم حمفـل ،األسود أن يطأ ظهر الكعبة بقدميه الرشيفتني
 بعد ذلك وهو آخـذ ويؤكداألرض، وجه وأطهر بقعة عىل ُوأغىل مناسبة، إسالمي، 

 بمبـدأ اهلية من بقايا اجلَونُوخُفنَْبحلقة باب الكعبة ليسمع أصحاب العنرصية، وامل
ٍّيبَرَِع لَلْضَ فَ ال؛ٍابَرُ تْنِ مُمَآدَ و،َمَ آلدْمُكُّلُك«: املساواة ، »ىَوْقَّالتِ بـَِّال إٍّيِمـَجَ عَىلَ عـِ

β¨التقوى وحدها معيار التفاضل، ﴿: نعم Î) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r&﴾ .  
ا للجراح ً شافي بلسام وكان،أعداء األمسا يف نفوس ًا بليغً تأثريُلِامَّ الشُوْفَ العَرَّثَ أ-3
  .]199:األعراف[﴾#$:É‹è{ uθøyèø9$# óß∆ù&uρ Å∃óãèø9$$Î/ óÚÌôãr&uρ Ç⎯tã š⎥⎫Î=Îγ≈pgø﴿ :الغائرة

ِ، واألنانيــة املفرطــة؛ِرصخ يف وجــه االحتكــار -4  ِةَّيــِلِاهَى اجلَبــِ رُّلُكــ«:  فقــالِ
  . عن طريق الربى املستضعفنيلقمة ِبْلَِس؛ فال جيوز تكديس الثروات ب)1(»ٌوعُضْوَم

                                                           
 .6/306البخاري يف التأريخ الكبري )1(



 )328( 

 مسح الثارات، واألحقاد، واالستخفاف بالدماء، ووضعها حتت قدمه، وبدأ -5
  .بإسقاط دم ابن عبداملطلب، وحل حمل ذلك القصاص الرشعي

 رضب أروع أمثلة الوفاء؛ برد املفتاح البني طلحة، ومنعه أحب النـاس إليـه -6
َإنم«: عيل بن أيب طالب، وقال َّ ُا أعطيكمِ ِ ْ ٍّ ما ترزؤون ال مـا تـرزؤون، اليـوم يـوم بـر ُْ ُ ُ ْ َ ْ َِ ْ َ ْ َ َ َُ َ ُ ََ َُ

ٍووفــاء َ َ šχρهــذا هــو مقــام حممــد وآل حممــد، ﴿! »َ ã ÏO ÷σ ãƒ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 
×π |¹$ |Á yz 4اللهم صـل عـىل حممـد : ﴾ وقد عوضهم اهللا بأن ختم بذكرهم كل صالة

 عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك عـىل وعىل آل حممد، كام صليت
  .حممد وعىل آل حممد، كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

ُّ للمرأة قدرها يف دين حممد ، فلم تعد تلك التي تدس يف الرتاب، بل صار من -7 َ ُْ َُ
أيب طالـب يف وجـه حقها أن تكون هلا كلمة وشخصية، وقد وقفـت أم هـانئ بنـت 

ًّأخيها البطل املهيب عيل، ومنعته من قتل مرشكني استجارا هبـا، فلـم جيـد بـدا مـن  ُ
التوقف، وهو أنبل تالميذ املدرسة النبوية، حتى يفصل النبي يف ذلك، فقـال النبـي 

ٍلقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ«: ÷ ِ َِ َّ ْ َ ُْ َ ََ َ ْ ََ ْ َ اجلسد أبناؤه ك! سبحان اهللا ، فأي دين هذا؟» َ
ِم أدناهم، وهم يد عىل من سالواحد يقوم بذمته ْ ََ َ َ ْواهمٌ ُ َ.!  

ٌ يف دخول النبي مطأطئا رأسـه يف أعظـم فـتح ونـرص آيـة وعـربة لـو عقلهـا -8 َ
الفارغون من ملوك، ورؤساء، وأمـراء يثقلـون كـواهلهم وصـدورهم بالنياشـني، 

اتب بصورهم، غـري والطيور، والنجوم، ويملؤون الشوارع وامليادين واألزقة واملك
وقـد شـاهدت بـأم عينـي . مدركني  ما أصابوا به الناس من كآبة، وبؤس، وإحباط

وشاهد العامل معي ذلك الرجل الذي كان يرضب باحلذاء صورة رئيسه بعد سقوطه 
كـان يـرضب : الخ، ويف اليـوم الـسابق... قتلتنا، أهنتنا، دمرتنا، عذبتنا : وهو يقول

  ...بالروح، بالدم نفديك  يا : الصورة ويقولصدره بدون وعي حامال نفس 
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  . ٌ إعطاء املهلة لصفوان أربعة أشهر برهان عىل عظيم حلمه، وسامحة دينه-9
 ليـضع الـشباب ؛ وعـرشون سـنةٌعْضِ بـُهُرْمـُ وعٍيدِسـَ أَْنا بًابَّتَع  استخلف-10

ً؛ ألن عتابا كان حريصا عىل اَِنيبِّرَجـُاملوهوبني بجوار الشيوخ امل َّ   .لتفقهَ
أكـرب  أبـو سـفيان هـو فهـا مل حيفظ بنو أمية ما فعل النبي هبم من التكريم؛ -11

ُ يركبه عـم النبـي فـوق بغلـة النبـي، ثـم يقـول لـه النبـي أعداء اإلسالم ُ  بتلـك ÷ُِ
 قـد اخـتلط دمـه  متلجلجـاويـرد ،» اهللا؟ُ أمل يأن لك أن تعلم أين رسول«: املخاطبة

مـن دخـل دار «: ي يستمر يف اإلحسان إليه ويقول النبلكن، سدحلاوحلمه بالرشك و
يـوم حنـني هـو ÷  حجم العطاء الذي غمره به النبي وسيأيت ،»أيب سفيان فهو آمن

                :]2/11رشح ديوانه[ كام قال املتنبيولكنهوأوالده، 
ــا ــَق َوم ــرار َلَت َاألح ــالعفوَ ِك َ ــنهمَ ُع ُ َومــن@ َ َلــكَ ِّبــاحلر َ ُ ُحيفــظ َّالــذي ِ َ ــداال َ  َي

َأنــت ِإذا َأكرمــت َ َ َالكــريمَ ُملكتــهَ َ ْ َ ْوإن@ َ ِ ـــتَ َأن ْ ـــت َ َأكرم ْ َ ْ ـــيمَ َاللئ ِ ـــردا َّ َّمت َ َ 

 : بقتالْرَمْؤُومل ت  ضواحي مكة من األصنامُرِّهَطُالرسايا ت
، وهي من ىَّزُا ليهدم العًيف ثالثني فارس> بن الوليدَ خالد÷ َثََع ب-68

هـي  :وقيـل ليلة مـن مكـة، ِدُْع عىل بَنت بنخلة وكاأعظم أصنام قريش وبني كنانة،
  .)1( وكرس الوثن، وهدم البيت، فقطع الشجرة؛ تعبده غطفانٌنَثَشجرة عندها و

ًا ومل يبعثـه مقـاتال فـوطئ بنـي ً هتامة داعيِا إىل أسفلًأيضا ً بعث خالد-69
سالح فـإن ضعوا ال:  فقال خالد، أخذوا السالحُ رآه القومفلام ، فأصاب منهمَةَمِيِذَج

 َلَتـَ قْنَ مَلَتَقَ عىل السيف فْمُهَضَرَوا ثم عُفِّتُكَالناس قد أسلموا، فلام وضعوه أمر هبم ف
َّ ممَكْيَِل إُأَْربَأ ِِّين إَّمُهَّالل«: ÷ رسول اهللا فقال !منهم : وقـالا ًّيـِلَ عفدعا !!»ٌِدالَ خَعنََا صِ

                                                           
، وعيـون األثـر 3/597، وسـرية ابـن كثـري 2/145 والطبقات ،3/873الواقدي ، و4/79بن هشام ا) 1(

 .322، وحممد رسول اهللا ص 2/249
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ْ حتـِةِيِلِاهَ اجلَرْمَ أْلَعْاجَ، وْمِهِرْمَ أِ يفْرُظْانَ فِمْوَ القِءَالُؤَ هَِىل إْجُرْاخ  فخـرج ؛َكْيَمَدَ قـَتَ
 َةَغَلْيَ من أمواهلم حتى مَيبِصُا أَّ عمْمُهَضَّوَ، وعْمُهَالْتَى قَدَوَ ف÷ومعه مال من النبي 

َوبقي،  وهو اإلناء الذي يلغ فيه الكلبالكلب ِ َ هـل : كـرم اهللا وجهـه هلـم فقال معه مال َ
 َةَّيـِقَ البِهِذَ هـْمُيكِطـْعُفـإين أ: قالال، : قالوا !؟ْمُكَ لَدْوُ دم أو مال مل يبقي لكم بقية من

َّ مم÷  اهللاِِولُسَِرا لًاطَِيتْاح  فـأخربه اخلـرب ÷ ِّيِبـ النََِّىل إَعَجـَ رَّمُ ثـ،َونُمَلْعَ تَالَ وُمَعلَا يِ
 ُأَرْبـَ أِِّين إَّمُهـَّالل«: الوق ما حتت منكبيه َيِؤُ ورفع يده حتى ر!َتنَْسْحَأَ وَتْبَصَأ: فقال

َّ ممَكْيَِلإ  َتْلِمَع:  عبدالرمحن بن عوف خلالدوقال؛ )1( مراتَ ثالثقاهلا !»ٌِدالَ خَعنََا صِ
 َلِاتـَ قُتْلَتَ قْدَ ق،َكذبت: فقال !َيكِبَِأ بُتْرَأَإنام ث:  خالدفقال !بأمر اجلاهلية يف اإلسالم

ٌّ وكاد يقـع بيـنهام رش!)2(بن املغرية ِهِاكَ بعمك الفَتْرَأَأيب، ولكنك ث  ÷ النبـي فبلـغ ،َ
َال يْهَم: وقال  ِ يفُهَتـْقَفْنَ أَّمُا ثـًبـَهَ ذٌدُحـُ أَكَ لـَانَ كـْوَ لاهللاَِوَ ف؛ِايبَحْصَ أَكنَْ عْعَ، دُِدالَا خً
   .)3(ُهَتَحْوَال رَ وِايبَحْصَ أْنِ مٍلُجَ رَةَوْدَ غَتْكَرْدَا أَ م اهللاِِيلِبَس

                                                           
 رقـم 2/531، وأمحـد 9/115، والسنن للبيهقي 5405 رقم 8/236 والنسائي ،4084البخاري رقم ) 1(

ودالئـل 731رقم 339د، وعبد بن محي9474 رقم 5/221، 1872 رقم 10/174، وعبدالرزاق 6390
  ، ومـا بعـدها4/72وابـن هـشام ،  4749رقـم 11/53، وصـحيح ابـن حبـان 5/114النبوة للبيهقي 

، والروض األنـف 594-3/591، والسرية النبوية البن كثري 2/250، وعيون األثر 2/147والطبقات 
، 67-3/66، والطـربي 1/370، وسـري أعـالم النـبالء 13992 رقـم 1/142، وأسد الغابة 4/195

  .324 ، وحممد رسول اهللا ص 4/358، والبداية والنهاية 568) املغازي(وتاريخ اإلسالم للذهبي 
 بن املغرية عم ة  والفاك،وا يف اجلاهلية والد عبدالرمحن بن عوف بن عبدعوفُلَتَإشارة إىل أن بني جذيمة ق) 2(

َّمهـَتل عبدالرمحن بن عوف قاتـل أبيـه، و وأخذوا أمواهلام، وق،ِنْيَرِاجَمن اليمن تحال رجوعهام خالد،   ْتَ
َ، ونسيت الفاكه فقبلت قريش، وعرضوا عليهم الدية، هلمْتَرَذَتْاعَبني جذيمة فبقريش  َِ ِ َِ َ.  

، والكامــل يف التــاريخ 3/68، وتــاريخ الطــربي 4/196، والــروض األنــف 74-4/73ابــن هــشام ) 3(
 2/13، واالستيعاب 3/593، والسرية النبوية 3/880، واملغازي 4/358، والبداية والنهاية 2/1074

، وابـن حبـان  يف 2549 رقـم 4/1967 مـسلم وذكـر. 1399 رقـم 1/142، وأسـد الغابـة 621رقم 
أنه كان بني : 13113 رقم 4/530، وأمحد 1171 رقم 2/396، وأبو يعىل يف مسنده 15/455صحيحه 

 .خالد بن الوليد وبني عبدالرمحن بن عوف كالم
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<æ<ìÃÖ]Œ…‚Ö]<V1-صنيع ُ ِ خالد من الـمنَغصات المؤلمة،  وصورة قبيحة  مـن َِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ َْ ِّ ٍ َ
ٌبقايا ثارات وأحقاد اجلاهلية، واهللاُ ورسـوله ودينُـه اإلسـالمي الـسمح بـريء مـن  ْ َُّ ُ ُِ ُ

ُ تعمده ألقاده هبم؛ ÷ ثبت للنبي ولوذلك،  َ ُ ََ َ ُ ُّ  وكـان – قال عبداهللا بـن عمـر ولذلكَ
ُأقتل َال َواهللاِ: -مع خالد ُ ْ ِأسريي َ ِ َوال َ ُيقتل َ ُ ْ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِأصحايب ِ َ ْ ُأسريه َ َ ِ َ)1(.  

 رغم أن عبدالرمحن وخالدا أوالد عم إال أن البون شاسع، فـاألول حيمـل ثقافـة -2
اإلسالم ، واألخري ما زال حامال لثقافة اجلاهلية، ومل يرتدد عبدالرمحن أن عاب فعلة ابن 

 يقاتله، وقد انترص النبي لعبدالرمحن وانتهر خالدا، معربا عـن عمه، وشنع عليه حتى كاد
ُاستيائه وحزنه من تلك اجلريمة؛ فعرفه بحجمه وأنه ليس بقامة الكبار ََ ََّ.  

  كرر نزوة اجلاهلية أيام أيب بكر عندما قتل مالك بـنفقد ليس يف هذا حتامل عىل خالد؛ -3
ِجعل رأسه أحـد أثـايف قـدر طـبخ فيـه أنا مسلم، لكنه رضب عنقه، و: نويرة، وهو يقول ِ َِ ِ ُ ٍَ ْ َِ َ َ َْ ُ َ َ

ٌطعام، وتزوج امرأته َ   : السعدي من أبياتفقال أبو زهريفورا، وكانت من أمجل النساء؛  َ
ِى خالــد بغيــا عليــه لعَقــضـَ ِ ِ ِْ ًَ َ ْ َ ٌ ِرســهَ ِ ــك@ ْ ــل ذل ــوى قب ــا ه ــه فيه ــان ل َوك ِ َِ َ ََ َْ ً َ ُ ََ َ 

مئز منها النفوس، جعلـت عمـر بـن إهنا لوحشية وقسوة تدمى هلا القلوب، وتش
يا عدو اهللا قتلت امرأ مـسلام، ثـم نـزوت : اخلطاب يتغيظ عىل خالد ويلعنه، ويقول

 أنا أبـا بكـر حـال لوالا؛ ْوَّلَوا وصُنَّذَ شهد أبو قتادة أهنم أوقدعىل امرأته؛ ألرمجنك، 
 إن يف:  عمـر قـاللكـن! أتريد أن تغمد سـيفا مـن سـيوف اهللا،؟: دون ذلك، وقال

 الكالم عن وهذا من اجلدير باملسلم أن يعرتف باخلطأ، :أقول. )2(اًقَهَرَسيف خالد ل
خالد أثبته الذهبي وغريه ممن ليس بمتهم عليه، وال عربة بعد ذلك بكالم أصـحاب 

                                                           
 .4/73، وابن هشام 8/57، وفتح الباري 4084 رقم 4/1577اري البخ) 1(
، 2/504، والطـربي 34ص ) عهـد اخللفـاء( وما بعدها، وتاريخ اإلسـالم 1/376سري أعالم النبالء ) 2(

، والـوايف 16/274، وتاريخ دمشق 2201 رقم 1/414، واإلصابة البن حجر 2/18وتاريخ اليعقويب 
 .355، 6/354داية والنهاية ، والب5/259، و4/249بالوفيات 
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اهلوامش الذين صريوا الصحابة كاآلهلة، وخلطوا بـني الـصغار والكبـار، وسـاقوا 
َّلكنحيى منه؛ خلالد من املربرات السمجة ما يست ِ َ احلق أحق أن يتبعَ َ ُ ََّ ْ َ َُّ َّ َ.  

رب ضــارة نافعــة؛ فقــد كــشفت الواقعــة تبــاين الرجــال، وتفــاوت :  يقــال-4
 بإرسال ابن عمه، وأكفأ رجالـه ÷هتم، وتباعد درجات إيامهنم؛  إذ بادر النبي ءكفا

ْ اجلروح الغائرة، وجيَ ليداوي$عيل  َ اخلواطر الكسرية، وحيَُربَ ورة النبي التي  صَنِّسُ
َشوهها خالد ََّ  جاء القوم وعرفوا أنه ابن عم حممد، وفارس اإلسالم وجـدوا يف فلام !َ

عليــه ًا العتبــارهم، وتــوفريا لكــرامتهم؛ فأقبــل علــيهم عــيل رضــوان اهللا ًّدَذلــك ر
وأخربهم بأسف النبي الشديد، وحزنـه العميـق، وطلـب مـن شـهامتهم العربيـة أن 

 طيــب خــواطرهم باإلنــصاف الــرسيع، ودفــع الــديات، يغتفــروا للنبــي ذلــك، ثــم
 الكلـب؛ فطابـت نفوسـهم، وهـدأت خـواطرهم، ِةَغـَلْيَ ومِواألروش، حتى اخلـيط

ٌّوامتألت بالبهجة والرىض قلوهبم، ومل ينرصف عيل إال وهم يلهجون بالثناء عىل اهللا،  ِ َ
ُ فلتحل املـشاكل، وتعـالج األزوهكذاوالصالة عىل النبي وآله،  َّ َْ ُ مـات بعـيل وأمثالـه، َ

ِ األحرى بكتاب املناهج الرتبوية أن يربزوا صورة عيل الناصعة، لكـنهم أبـرزوا وكان َّ ُ ِ
َ أن يعطى املرؤ حقهواإلنصاف !!خالد بن الوليد كأسطورة األساطري ُ.  

ا ًيف عـرشين فارسـ  يف شهر رمضان بن زيد األشهيل َسعد ÷ َثََعب و-70
وهــذيل، وبنــي كعــب، :قيــل، َانَّسَغــَ و،ِ واخلــزرج،ِألوسا ِ أصــنامِ أقــدم)1(َاةنـَـَإىل م

  .)3($عيل:  بعث أبا سفيان بن حرب، ويقال:وقال ابن هشام، )2(فهدمهاوخزاعة؛ 
                                                           

 ).كم13(، ما يقارب  جبل عىل ساحل البحر عىل سبعة أميال من املدينة:ِلَّلَشُبامل) 1(
  .3/711، وسرية ابن كثري 323، وحممد رسول اهللا ص 2/249، وعيون األثر 2/146ابن سعد )2(
 ابن الكلبـي -ًّبعث عليا@÷ إنه  أي–وعىل هذا الرأي :  وقال يف هامشها، 1/88سرية ابن هشام : ينظر) 3(

ًّإن عليا ملا هدمها أخذ ما كان هلا فأقبل به إىل النبي، فكان فيام أخذ سـيفان كـان : يف كتابه األصنام، ويقال
رسـوبا، فـوهبهام : فخـذما، واآلخـر:  أحدهام يـسمى-أي ملناة-احلارث بن أيب شمر الغساين أهداهام هلا

 . هذين السيفني يف فلس صنم للعربًّإن عليا وجد: النبي لعيل، وقيل
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.)2( فهدمه)1( هلذيلٍمنََ صَاعَوُهلدم س بن العاص اً عمرَثََعب  و-71 
  :)3(ـ ه8اليمن سنة    كرم اهللا وجهه إىلٍّ عيلُثَْع ب-72
ْوأسلمتفتح، ال إىل اليمن بعد ٍثَْع أول بوهو  َ َْ َ ْ مهَ   يف يـوم واحـد؛ أبيهاِةَرَْك عن بُانَدَ

ٌّيلَفكتب ع ا، ثم رفع رأسـه ًساجدهللا  َّرَ الكتاب خَئِرُ بإسالمهم، فلام ق÷ إىل رسول اهللا ِ
 أروي عـن مفتـي الـيمن وأنـا. ، وتتابع أهل اليمن عىل اإلسـالمالسالم عىل مهدان: وقال

ا يف قبائـل ً قام خطيب$ا ًّيِلَأن ع )4(الشهرياليمني  عن أبيه املؤرخ َةَارَبَ حممد ز بنالسيد أمحد
َ؛ ألهنم حت»ِةَقََل احلَقْوُس« َى اليومَّمَسُيف مكان ي، واجتمعوا مهدان شـامل اجلـامع وا عليـه، ُقَّلَ

ٍّيلَ عَدِجْسَم« َيِّمُا سًدِجْسَ مٌةَأَرْ امِتنََ، وقد ب القديمةالكبري بصنعاء  مكان البيت الذي نزل »ِ
 وقد،  فتأثروا بخطبته فأسلموا؛اً معروف مشهور، وما زال قائمِةَقََلفيه، وهو بجوار سوق احل

َترشفت بالتدريس يف املسجد مدة، ومام د ُ ْ َّ َ   . أمايل أيب طالب يف احلديث فيهُتْسَّرَ
ìÃÖ]<V< <

فظ الكثري مـن عـاداهتم  حوقدإال ما وصل إىل اليمن $ ًّ ال شك فيه أن عليا مام
املـشهور مـن أشـعارهم  وأجـادوهلجاهتم وأعرافهم ومفاخرهم وأسامء رموزهم، 

 خطـبهم مل يمتلـك فلاموزواملهم، وما يقولونه عند زراعة احلقول، وما شابه ذلك، 
 شـعروا بأنـه جييـد هلجـتهم، ويعـرب وإنـامعليهم عقوهلم بفصاحته العلوية النبوية، 

ه دعـاهم بـداعي نـ كبـري مـن أقيـاهلم، وكأٍلْيِ وق له كداعيةاوفانقاد -بنبض قلوهبم
 أن يصونوا وجوههم الكريمة وهاماهتم الشاخمة من السجود لغـري ِةَلَيْبَاإلسالم والق

 الذين نالوا رشف نـرصة اإلسـالم واستـضافة النبـي اهللا، وأنه ال يليق بأبناء قحطان
                                                           

   ). كم4.5(، عىل بعد يف بطن نخلة. عىل ثالثة أميال من مكة) 1(
 .3/711، وسرية ابن كثري 2/249ا، وعيون األثر  وما بعده323حممد رسول اهللا ص) 2(
، وابـن هـشام 2/358، وعيـون األثـر 6/358والـسبل . 347وحممد رسول اهللا . 4092البخاري رقم )3(

  .4/201، وسرية ابن كثري 4/290
 .  1/52 ملحمد بن حممد زباره ،خالصة املتون يف أبناء ونبالء اليمن امليمون) 4(
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ًيظلوا عبـادا لألصـنام، فأثـار أن  واملهاجرين يف ديار إخواهنم األوس واخلزرج÷  َّ ُ
  .فيهم غريزة النخوة والشهامة، وقادهم إىل رحاب اهللا سبحانه

 :)2(@)م630 فرباير ـ ه8 شوال 10يف ()1(نيَنُ غزوة ح-73
حتت قيادة مالـك بـن ، وبني هالل  بفتح مكة اجتمعت مع ثقيفُنِازَوَ هْتَعِمَ سملا

 شيخ كبري أحرضوه خلربته بـاحلرب وجـودة ِةَّمِّ الصُْن بُيدَرُعوف النرضي ومعهم د
ْ؛ فهم عازمون عىل إبادة رسول اهللا رأيه ُ َوإال فسيبادون، ÷ َ َُ َ ُ  ٍ نزلوا بأوطـاس وادفلامَ

 ال ؛ اخليـلُالَ جمَمِْعن:  قال،بأوطاس: قالوابأي واد أنتم؟ : ٌدْيَرُ دقال ،يف ديار هوازن
ْ رضٌنْزَح  َاءَكـُ احلمـري، وبَاقُ البعري، وهنَاءَغُ رُعَمْسَ أِايلَ، م)4(ٌسْهَ دٌلْهَوال س، )3(ٌسِ

ساق مالك بن عوف مع الناس أمـواهلم ونـساءهم : قالوا؟ )5(ِاءَّ الشَارَعُالصغري، وي
 رئـيس قومـك، َإنك قد أصـبحت:  لهفقال له، َيِعُدَأين مالك؟ ف: فقال ،وأبناءهم
 مـع ُتْقُس: قال؟ ...غاء البعريُع ر له ما بعده من األيام، مايل أسمٌنِائَ كٌمْوَوإن هذا ي

َومل: قالالناس أمواهلم ونساءهم،   رجـل ِّلُ كـَفْلـَ خَلَعـْجَ أْنَ أُتْدَرَأ: قـال ذاك؟ ِ
َفأنقض به؛ ه وماله ليقاتل عنهمَمنهم أهل َ َْ َ

 ُّدُرَراعـي ضـأن واهللا، وهـل يـ: قال ثم )6(
ْ يشَاملنهزم  ورحمه، وإن كانـت عليـك إن كانت لك مل ينفعك إال رجل بسيفه ؟ إهناٌءَ

مل يشهدها منهم : قالوا؟ ٌبَالِ وكٌبْعَ كْتَلَعَما ف: قال يف أهلك ومالك، ثم َتْحِضُف
                                                           

 .منها تقريبا) كم22(، عىل بعد  ماء بينه وبني مكة ثالث ليال قرب الطائف:حنني) 1(
، 3/610كثري ، وسرية ابن 317 ومغلطاي ،3/885 والواقدي ،2/149والطبقات ، 4/80ابن هشام ) 2(

  .325، وحممد رسول اهللا ص 2/253وعيون اآلثر 
ْالرض.  املرتفع من األرض:ُنْزَاحل) 3( ُ، أو األكمة اخلشنة الذي فيه حجارة حمددة:ُسِّ َ َ َ.   
 .   اللني الكثري الرتاب:الدهس) 4(
 .، أو الشديد من أصوات الشاء صوهتا:يعار الشاء) 5(
َىل األخرى حتى سمع هلـام نقـيض أي صـوتصفق بإحدى يديه ع: أنقض به) 6( ِ   مـن:وقيـل .4/171النهايـة . ُ

 .    يف حافتيه، ويفعلون ذلك عند إنكار القول أو العملُتِّوَصُنقضاض، وهو أن يلصق لسانه باحلنك ثم ياال
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 عنـه كعـب وال ْبِغـَ مل تٍة ورفعـٍالءَ، ولو كـان يـوم عـُّدِ واجلُّدَغاب احل: قالأحد، 
ْفمن أنكم فعلتم فعلهم، ُتْدِدَوَكالب، ول َ  ،امرعمـرو بـن عـ:  شهدها منكم؟ قالواَ

 يـا مالـك، ال ينفعان وال يرضان، )1(من عامر ِانَعَذَك اجلِذان: قال ،وعوف بن عامر
 ِعنـَِّمَتُ إىل مْمُهـْعَفْ ار؛اً اخليـل شـيئِورُحُ إىل نَازنَهو ]جامعة[إنك مل تصنع بتقديم بيضة

ِ فإن كانت لـك حلـ:عىل متون اخليل)2(َاءَبُّ الصَقْا قومهم، ثم الَيْلَ وع،بالدهم بـك  َقَ
واهللا ال أفعل ذلـك، : قال ،، وإن كانت عليك فقد أحرزت أهلك ومالكَكَاءَرَ وْنَم

 عـىل هـذا َّنَئِكـََّتي يـا معـرش هـوازن أو ألنُِّيعِطُتَ عقلك، واهللا لَِربَ وكَتِْربَإنك قد ك
 - أو رأيٌرْكـِ فيها ذِةَّمِّ بن الصٍدْيَرُوكره أن يكون لد - من ظهريَ حتى خيرجِالسيف
  :وأنشد ،ِينْتُفَهذا يوم مل أشهده ومل ي:  دريدفقال ؛أطعناك: افقالو

ــــــا جــــــ ــــــي فيه ــــــا ليتن ــــــَأ  ْعَذَي ُّبُخ
ــــــا وأ)3( ــــــَ فيه  ْعَض

َهنـــــــَأَك  ْعَمــــــــَّ الزَاءَفــــــــْطَ وُودُقــــــــَأ  )4(ْعَدَ صـــــــٌاةَا شـــــــَّ

  : بعد املعركةوقال
ـــَأ ـــَ أُمُُهتْرَم ـــْنُِمي بِرْم ـــِجَرَع  ِدَى الغـَحُ ضـَِّال إَدْشـُّا الرُوينِبَتْسَ يـْمَلَف   ىَوِّ الل

ــَ وْمُْهنِ مــُ كنــتِينْوَصَا عــَّمــَلَف ــــو  ىَرَ أْدَق َغ ــــَّنَأَ وْمُهَتَايَ ــــِن ــــْهُ مُْريَي غ  ِدَت

ــَو ــَ أْلَه ــَِّالا إَن ــةْنِ م َ غزي َّ ِ ــِْن إَ َ ترشــد غِْنإَ وُتْيــَوَغ  ْتَوَ غ ْ ُ َة أَّيــِزَ )5(ِدُشــْرُ

 سـيوفكم، ثـم شـدوا شـدة َوا جفونِإذا رأيتموهم فاكرس: للناس مالك قال ثم
                                                           

َالضعيف يف احلرب، كأنه اجلذع من اإل: اجلذع) 1(  .َواجلذع الصغري. لبَ
 كانوا يسمون املسلمني بذلك ألهنم خرجوا عن دين  مجع صايب غري مهموز،:ةوصبا باهلمزة، مجع صابئ،)2(

 .1/108اللسان . الوثنية إىل اإلسالم
ُاخلبب )3( َ ُرضب من العدو، أو أن ينقل الفرس أيامنه مجيعا وأيارسه مجيعا، أو أن يراوح بني يديه:َ َ ُ َ ُ َ ٌَ ِ َِ ََ ِ  .85قاموس.ْ
ٌ وعل ليس :شاة صدع. ًق مربط قيد الدابة، يريد فرسا صفتها هكذا طويلة الشعر الذي فو:وطفاء الزمع) 4( ِ َ

 .بالعظيم وال باحلقري
 .  2/750الشعر والشعراء البن قتيبة  )5(
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؛ فرجعـوا وقـد تفرقـت ÷، وكان بعث ثالثة جواسيس إىل رسول اهللا رجل واحد
 َدَرْدَاهللا بـن أيب حـَ بعث إلـيهم عبـد÷ سمع هبم نبي اهللا وملاأوصاهلم من الرعب، 

 قـد أمجعـوا لـه مـن  فعلم ما؛ وأمره أن يدخل يف الناس حتى يعلم علمهمِّيِمَاألسل
 لـه أن عنـد َرِكُ ذَنِازَوَ عىل السري إىل ه÷ أمجع  فلام، فأخربه به÷حرب رسول اهللا 

يـا أبـا أميـة، : فقال فأرسل إليه وهو يومئذ مرشك ؛اًا وسالحً أدراعَ بن أميةَصفوان
 ونة، مـضمٌيـةِارَبـل ع: قـالا؟ ًبْصَغـَأ:  صفوانفقال ، فيه عدوناَقْلَ نَكَحَالِا سَنْرِعَأ

 يف اثنـي ÷ فخـرج؛ ليس هبذا بأس، فأعطاه مائة درع بام يكفيها من الـسالح: قال
فـيهم أنـاس مـا زالـوا مـرشكني، و، الطلقـاءي ِمِلْسُ ألفـان مـن مـمـنهما، ًعرش ألف

  .ا عىل من ختلـف عنـه مـن النـاسً  عىل مكة أمريَّيِوَُم األٍيدِسَ بن أَابَّ عتواستعمل
 إىل حنني ونحن حـديثو عهـد ÷جنا مع رسول اهللا خر:  احلارث بن مالك قالعن

، وكانـت لكفـار قـريش ومـن سـواهم مـن العـرب ٍنينَُا معه إىل حَنِْرسَباجلاهلية، ف
 أسـلحتهم َونُقـِّلَعُيَ، يأتوهنـا كـل سـنة فٍاطَوْنَ أُ يقال هلا ذاتُ عظيمة خرضاءٌشجرة

ري مـع رسـول اهللا  ونحن نـسفرأيناا، ً ويعكفون عليها يوم،عليها، ويذبحون عندها
 َيا رسول اهللا، اجعل لنا ذات: ينا من جنبات الطريقَ، فتنادً عظيمةَ خرضاءًةَرْدِ س÷
 كـام - حممد بيـدهُوالذي نفس- ْمُتْلُاهللا أكرب، ق: ÷ فقال؛ ٍاطَوْنَ أُ كام هلم ذاتٍاطَوْنَأ

ـــى ـــى ملوس ـــوم موس ـــال ق ≅﴿: ق yè ô_ $# !$ uΖ ©9 $ Yγ≈ s9 Î) $ yϑ x. óΟ ßγ s9 ×π yγ Ï9# u™ 4 tΑ$ s% öΝ ä3 ¯Ρ Î) ×Π öθ s% 
tβθ è= yγ øg rB﴾]جابر بـن وعن .)1( من كان قبلكمَننََ سَّبنُ لرتك؛ُننََّ السإهنا ،]138:األعراف 

، ننحدر فيهـا )2(اًوطُطَ حَفَوْجَأ ملا استقبلنا وادي حنني من أودية هتامة: عبداهللا قال
قـد سـبقونا إىل  م القـووكـانظالمه قبل أن يتبـني،  وهو  الصبحِةَايَمَانحدارا، يف ع

                                                           
ُوالسنن.4/84 وابن هشام ،241االكتفاء ) 1( َ  .317املختار .استقام فالن عىل سنن واحد:  الطريقة، يقال:َّ
 . منحدر:حطوط.  متسع:أجوف)  2(
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وا وأعـدوا، أ ومضايقه، وقد أمجعوا وهتي]جوانبه[ وأحنائهِِهابَعِا لنا يف شْونَُمَكَالوادي ف
أي انفـضوا [النـاس   رجـل واحـد، وانـشمرَةَّدَفواهللا ما راعنا إال وقد شدوا علينـا شـ

 اليمني، وكـان َ ذات÷ رسول اهللا وانحاز،  راجعني ال يلوي أحد عىل أحد]واهنزمـوا
  :  وهو يقول÷@فنزل بلجام ناقته، اًأبو سفيان بن احلارث آخذ

ــــــــَأ ــــــــَّا النَن ــــــــَ الُّيِب ــــــَأ@ ْبِذَ ك ــــــَن ــــــِدْبَ عُنْا اب  ْبِلَّطُمـْال

ا عىل يشء، ْوُوْلَ أنا رسول اهللا، أنا حممد بن عبداهللا، فلم يَّوا إيلُّمُلَأهيا الناس، ه: ثم قال
َومح ؛ فقـد  نفر من أهل بيته÷نه قد بقي مع رسول اهللا  بعض، إال أَىلَا عَهُ بعضُ اإلبلِلتَ

عـيل بـن أيب : يوم حنني بعد هزيمة الناس÷ ذكر ابن قتيبة أن الذين ثبتوا مع رسول اهللا 
ِطالب، والعباس آخذ بحكمة بغلته، وأبـو سـفيان بـن احلـارث، وابنـه، والفـضل بـن  َ َ َ ُِ

َقتـل يومئـذ، وربيعـة بـن و÷ العباس، وأيمن بن عبيد ابن أم أيمن مـوالة رسـول اهللا  ِ ُ
  :  العباس بن عبداملطلبوقال بن زيد بن حارثة، وأسامةاحلارث بن عبداملطلب، 
َنرصنا رسـول اهللاِ ُ َ ََ ٌ يف احلـرب سـبعةَْ َ ْ َ ِْ َ ْ ِ @ َوقد فر مـن@ َّ َ َْ ُقـد فـر مـنهم فأقـشعواْ  َ َُ ْ َ ََ ْ َّْ ِ ْ 

ـــسيفه ـــام ب ـــى احلم ـــا الق ِوثامنن ِ ِ ِْ ََ َ َِ َ ََ َ ُ @ ِبمـــــا مـــــسه يف@ ُ َّ َ َ ُ اهللاِ ال يتوجـــــعِ َّ َ ََ َ 

:  رواية أنه مل يبـق معـه إال أربعـةويف، ]1/36املعارف البن قتيبة [يعني أيمن بن عبيدة
ًعيل، والعباس، وأبو سفيان بن احلارث، وقد كان آخذا بعنـان : ثالثة من بني هاشم ِ ٌّ

وجهـه، ٌّ كان عيل والعباس حيفظانه من قبل وقدعبداهللا بن مسعود، : والرابعبغلته، 
ُ كل من يقبل عىل رسـول اهللا وكانوعبداهللا بن مسعود حيفظه من جانبه األيرس،  ِ ْ ُ ْ َ ُّ ُ ÷

ُيقتل َ ْ ُيومئـذ العبـاس، ÷ إن من ثبت مـع رسـول اهللا : وقيل ، ]2/102تاريخ اخلميس [ُ
ٌّوعيل، وأبو سفيان بن احلارث، وعقيل بن أيب طالب، والزبري، وعبداهللا بـن الـزبري، 

  :ن يقاتل وهو يقولوجعل أبو سفيا
ِبنـــو أبيـــه اليـــوم مـــن أمامـــه ِ ِ َِ ََ َْ ْ َ ِ ُ ـــضامه@ َ ـــن أه ـــه وم ـــن حوالي ِوم ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ 
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ِفقاتــــل املــــسلم عــــن إســــالمه ِ َ َ َْ ُ ِْ ْ َ ِ ُ َ َ @ ِوقاتـــل احلرمـــي عـــن إحرامـــه@ ِ ِ َِ ْْ ْ َِ َ ُّ َ َ َ
)1( 

 ارث بنالعباس بن عبداملطلب، وأبو سفيان بن احل: إن الذين ثبتوا معه مائة، منهم: وقيل
ِ ثابت األنصار وثاب النـاس، ثمٌّعبداملطلب، وعيل بن أيب طالب، وعمر، وأيمن بن عبيد،  َ َ

 العبـاس، وبنـو ُهُّمـَعإن الذين ثبتوا معـه : وقيل، ]1/438أنـساب األرشاف[فهزم اهللا املرشكني
ٌّيلَ ربيعة، والفضل بن العباس، وعوه أبو سفيان، وأخ:عمه قتال،  وهو يقاتل بني يديه أشد ِ

احلبـيش،  أبو بكر وعمر، وأيمن بن عبيـد منهم :ومعهم نفر قليل من املهاجرين واألنصار
 :قلت ،)2(وأسامة، ÷ بني يدي رسول اهللا َدِهْشُتْواساخلزرجي ، أخو أسامة ألمه، : وقيل

 ذلـك يؤيدٌولعل ما ورد يف الروايات املتأخرة حممول عىل أنه بعد الرجوع من اهلزيمة؛ 
واهنــزم املــسلمون :  عــن أيب قتــادة قــال]4067، 4066 رقــم 4/1570[لبخــاري مــا رواه ا

ُأمـر : ما شأن الناس؟ قـال: ُواهنزمت معهم، فإذا عمر بن اخلطاب يف الناس، فقلت له ْ َ
َّاهللاِ عز و جل، ثم تراجع الناس إىل رسول اهللا َ َّ َ.  

   :ٍّقتال عيل يوم حنني

َالتفت العبـاس يومئـد وقـد : قالاس، حدثني الفضل بن العب: قال احلارث بن نوفل َ َ ْ
ًّأقشع الناس عن بكرة أبيهم، فلم ير عليا فيمن ثبت،  ََ َ ًشوهة وبوهـة: فقالَ ًَ َُ َ ِأو يف مثـل ! )3(ُ َ َ

! ؟ وهو صاحبه فيام هو صاحبه÷هذه احلال يرغب ابن أيب طالب بنفسه عن رسول اهللا 
َبعض قولك البن: ، فقلت]يعني املواطن املشهورة لـه[ ْ ِأما تراه يف الرهج؟ :  أخيكَ َ ُأشعره : قالَّ ْ ِ ْ َ

ّيل يا بنَي ِذو كذا، ذو كذا، ذو الربدة، : قلت، )4(ُ َ ْ ُفام تلك الربقة؟ : قالُ َ ْ ُسيفه يرفل بـه : قلتَ ُ ُْ ََ ُ ْ
                                                           

ُوالنسب. اجلوانب  : هضاماأل) 1( َ ٌّ إىل احلرم حرمي، معدول به أتى عىل غري قياسَّ ِ  .12/120اللسان . ِْ
، 3557 رقــم 4/478، واالســتيعاب 353 رقــم 1/346، وأســد الغابــة 394 رقــم 1/103اإلصـابة ) 2(

  .378، واملغازي البن أيب شيبة ص 2/243االكتفاء و
. بوهة له وشوهة: البوهة السحق، يقال: ا يف الذم، ونص ابن األعرايب البعد، ويقال هذ:الشوهة والبوهة )3(

 .57، 19/21تاج العروس 
 .اذكر يل شعاره الذي يعرف به بني رفقته:  يلُهْرِعْشَ و أ،غبار احلرب: ُجَهَّالر )4(
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ٌبر ابن بر؟ فداه عم وخال: فقالبني األقران؛  ٌّ ٌَّ ٍّ َ ْ ًفرضب عـيل يومئـذ أربعـني مبـارزا : قال! َُ َِ َ ُ ٌّ ِ
ْكلهم ُ ُّ ُ يقده حتى يقد أنفه وذكره، ُ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ ُْ َ َّ َّ ًوكانت رضباتـه منْكـرة: قالُّ َ هللا : أقـول.]2/14اإلمتـاع [َُ
  . أراد لنفسه أن يكون؛ فهنيئا لهوكام أراده اهللا ورسوله، كام كان فقددره؛ 

 :موقف أم عامرة وصواحباتـها
ِّأمكان يف يد  ِّأم عامرة سيف صارم، ويف يد ُ ٍ سليم خنُ ْ َ جر قد حزمته عـىل وسـطها، ُ

ٍ سليط، أمومعهام  ِ :  عامرة تصيح باألنصاروأم احلارث حني اهنزم الناس يقاتلن، وأمَ
ٍأية عادة هذه ُ َّ وشدت عـىل رجـل مـن هـوازن فقتلتـه وأخـذت ! مالكم وللفرار؟! َ

واحدة من هؤالء املاجدات تساوي جيشا، وهـل جيـوز : أقول. !]2/15اإلمتاع [سيفه
َأو خلقـن مـن ضـلع أعـوج؟! ناقـصات عقـل و ديـن؟: هنأن يقال ملـثل َ ْ َْ َ ٍ ْ ِ ِ ْ ِ ٌّأو عـي ! ُ ِ
  .كال و ألف كال؛ فالناقصون هم التافهون والتافهات! وعورات؟
@@:)1(هزيمة املسلمنيـالشامتة ب @

 واحلقـد، ِنْغِّملا اهنزم الناس تكلم رجال من جفاة مكة بـام يف أنفـسهم مـن الـض
ُلــمعه األزالم َّهـي هـزيمتهم دون البحـر، وإنال تنت:  أبو سفيان بن حربفقال َ َ  يف َ
ُ احلنبل أخو صفوان ألُ بنُةَلَبَ جورصخ !)2(ِِهتَاننَِك  الـسحر َلَطـَأال ب:  وهو مـرشكِهِّمِ

 ٌي رجلِنَّبُرَ يْ فواهللا ألن؛ فاك اهللاَُّضَ فْتُكْاس:  له صفوان وهو عىل رشكهفقال !اليوم
َّ إيلُّمن قريش أحب وكـان - شيبة بن عـثامنوقال ! من هوازنٌ رجل)3(ِينَّبُرَ من أن يَ
َأبوه قتل يوم أحد ِ  فأقبـل يشء حتـى قتلـه، ُتْرَدَأَ فـ، ثأري من حممـدُكِرْدُ أَاليوم: -ُ

  . وعلمت أنه ممنوع مني، ذاكِْقطُفلم أ تغشى فؤادي
                                                           

، 4/374 والبداية والنهاية ،2/178 والكامل ،3/73 والطربي ،2/243 واالكتفاء ،4/86ابن هشام ) 1(
     .2/256وعيون األثر 

 .  السهام التي كانوا يستقسمون هبا وخيضعون حلكمها:األزالم) 2(
 .328، وحممد رسول اهللا ص 2/258، وعيون األثر 4/86سرية ابن هشام  )3(
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   :)1(عودة املسلمني إىل القتال
 بلجـام بغلتـه البيـضاء، ٌذِ آخ÷  رسول اهللاَعَمَإين ل: عن العباس بن عبداملطلب قال

ُورسولا شديد الصوت، ًوكنت امرأ جسيم ُ َ :  يقول حني رأى ما رأى من النـاس÷ اهللا َ
ُ ارصُيا عباس: فقال ؛ الناس يلوون عىل يشءَرَ؟ فلم أُاسا النََُّّهيَ أَنْيَأ  يا معرش األنصار، ْخْ

 بعـريه َِينْثَِي، فذهب الرجل لَكْيَّبَ لَكْيَّبَفرصخت، فأجابوا ل: قال، )2(ِةَرُمَّيا أصحاب الس
 عـن َ ويقـتحم،ُهَسـُْر سـيفه وتَ ويأخذ،ها يف عنقهَ درعه فيقذفَ فيأخذ؛فال يقدر عىل ذلك

َّيلُه وَخيِبعري  إليـه َ، حتـى إذا اجتمـع÷ حتى ينتهي إىل رسـول اهللا َتْوَّ الصَّمُؤَيَ ف،هَ سبيلِّ
يـا لألنـصار، ثـم :  الـدعوة أول مـا كانـتنـتوكا، منهم مائة استقبلوا الناس فـاقتتلوا

 يف ركائبه، ÷ا عند احلرب، فأرشف رسول اهللا ًُربُيا للخزرج، وكانوا ص: اً أخريْتَصَلَخ
ِ محـَاآلن: فقالفنظر إىل القوم وهم جيتلدون   ُ راجعـةْتَعـَجَ فـواهللا مـا ر!)3(ُيسِطَ الـوَيَ

 ُ رسـولوالتفت L÷عند رسول اهللا  ِفنيَّتَكُى مَسارَالناس من هزيمتهم حتى وجدوا األ
 َنُسَ وحـ÷ بن احلارث، وكان ممـن صـرب يومئـذ مـع رسـول اهللا َانَيْفُ إىل أيب س÷اهللا 

 ُ يا رسول اهللا، ال أكونَكِّمُأنا ابن أ: من هذا؟ قال: ، فقال)4( بغلتهِرََف بثٌذِإسالمه، وهو آخ
أيب طلحـة وهـي حامـل ويف يـدها  أم سليم زوج ووقفت ،ُّرِفَ يْنَ مَ أسلم وأولْنَ مَرِآخ

  . بقتل الفارين، فابتسم وشكرها÷خنجر وأشارت عىل النبي 
   :)5(انـهزام املرشكني

 ورضب به املرشكني ،ا من حصباءًّفَ ك÷، وأخذ النبي املقاتلون من املسلمنيصدق 
                                                           

َّ يكون ربا يل، أي ملكا عيل:يربني) 1( َ َ ً ِ َ ًّ. 
 .  شجرة الرضوان التي بايعوا حتتها بيعة الرضوان:السمرة) 2(
ُالتنور: الوطيس )3( ُّ  .727خمتار الصحاح ص . َّ
 .  السري يف مؤخر الرسج حتت ذيل الدابة:الثفر) 4(
 .2/259، وعيون األثر 4/92 سرية ابن هشام )5(
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، فقتل منهم ٍيفِقَ القتل يف بني مالك من ثَّرَحَتْشاهت الوجوه فاهنزموا، واس: وقال
 من ذهب إىل الطائف ومعهم مالك بن فمنهم : املنهزمونوتفرق، سبعون حتت رايتهم

 َةََريِة، ومل يكن فيمن توجه نحو نخلة إال بنو غَلْخ بنَوبعضهم ، بأوطاسوبعضهمعوف، 
 وبعث ،، ومل تتبع من سلك الثناياَةَخلَ سلك نْنَ م÷ رسول اهللا ُ خيلْمن ثقيف، وتبعت

 فناوشوه ، من اهنزمَ فأدرك بعض، أوطاس أبا عامر األشعريَلَِب يف آثار من توجه ق÷
 إهنم إخوة، وبرز :قيل، بعد أن دعاهم إىل اإلسالم، ًةَزَارَبُ مًةَعِْس منهم تَلَتَقَ ف؛القتال

 ، ابن عمه  فقاتلهم وهزمهم)1( أبا عامر، فأخذ الراية أبو موسى األشعريَلَتَقَالعارش ف
:  من الطريق وقالٍةَِّينَبن عوف مع فوارس من قومه عىل ث مالك  ووقف،وظفر بالغنائم

 هبم من َقَِ، فوقف هناك حتى مىض من حلْمُكُرِ آخَقَحْلَ ضعفاؤكم، ويَوا حتى يميضُفِق
َّ ومر،]4/99ابن هشام [منهزمة الناس  بن الوليد، والناس ُا خالدَهَلَتَ بامرأة ق÷ رسول اهللا َ

 ْكِرْدَأ:  لبعض من معهفقال، ٌِدالَها خَامرأة قتل: واما هذا؟ قال: فقالمزدمحون عليها 
األجري والعبد  وهو اًيفِسَ أو عًا أو امرأةًليدَ وَلُتَْقإن رسول اهللا ينهاك أن ت: ا فقل لهًخالد

  رجل من بني سعد بن- ٍادَِجإن قدرتم عىل ب:  يومئذ÷ وقال، ]4/100ابن هشام [ املستعان به
ا وأحرقه، فلام ظفر به ًوْضُا عًوْضُعه عَّا فقطً، وكان قد قتل مسلمْمُكنََّتِلْفُ فال ي-بكر

 بنت احلارث بن عبدالعزى أخت رسول َاءَاملسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه الشيم
 صاحبكم من ُتُْخإين أل: فقالت ؛وا عليها يف السياقُفنَُعَ من الرضاعة، ف÷اهللا 

 ، إين أختك من الرضاعة:فقالت ،÷ الرضاعة، فلم يصدقوها حتى أتو هبا رسول اهللا
 فعرف ،)2(َكُتَكِّرَوَتُعضة عضضتنيها يف ظهري وأنا م: قالتوما عالمة ذلك؟ : قال

ا بني البقاء عنده أو َهََّريَ وخ، العالمة، وبسط هلا رداءه فأجلسها عليه÷رسول اهللا 
                                                           

 .  هـ50 يوم صفني، مات سنة ِنيَمَكَهو عبداهللا بن قيس أحد احل)1(
 .10/509لسان العرب . تف فوق العضد، والورك ما فوق الفخذ كالكاِهِكِرَ محلته عىل و:توركته) 2(
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   .)1(فأعطاها وأكرمهاوأسلمت الرجوع إىل أهلها، فاختارت الرجوع، 
‰ô﴿:  يوم حنني نزل قوله تعاىلويف s) s9 ãΝ à2 u |Ç tΡ ª! $# ’ Îû z⎯ ÏÛ# uθ tΒ ;ο u ÏW Ÿ2   tΠ öθ tƒ uρ 
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š Ï9≡ sŒ uρ â™!# t“ y_ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9   N]التوبة[﴾∪∌⊅∩ #$
ا مـسعود بـن َهـَِيلَوَ، و)3(ِةَانـَرْعِ بجمعها وحبـسها باجل÷ النبي  أمر:)2(الغنائم
ا مـن ًستة آالف من النساء والذريـة، وأربعـة وعـرشون ألفـ:  وهي،ريعمرو الغفا

  .، و اهللا أعلما من الغنم، وأربعة آالف أوقية فضةًاإلبل، وأربعون ألف

                                                           
، )3437(، واالستيعاب ترمجة رقـم 4/100 وابن هشام ،4/417 والبداية والنهاية ،3/913الواقدي ) 1(

 . 633 رقم 4/335واإلصابة 
، وسـرية ابـن كثـري 2/260،وعيـون األثـر 385،واملغازي البن أيب شـيبة ص 4/101 سرية ابن هشام )2(

3/638. 
ُعرانة بتشديد الراءِاجل: ويقال) 3( َّ  .2/142معجم البلدان . ماء بني الطائف ومكة، وهي إىل مكة أقرب: ِ
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  :)1()ـه8شوال (ِنيَفُويس إىل ذي الكَّ بن عمرو  الدِلْيَفُّرسية الط-74
َ؛ هلدم صـنم عمـرو بـن مح÷ رسول اهللا بعثه  أن وأمـره، ِنيَفـُكى ذا الَّسمُ يـَةَمـُ

  :ا إىل قومه، وأحرق الصنم وهو ينشدً رسيعفخرجيستمد قومه ويلقاه بالطائف، 
@ اَكــِادَّبُ عْنِ مــُتْسَ لــِنيَفــُيــا ذا الك ــــُدَيالِم@ ــــَا أَن ــــُمَدْق ــــِدَالْيِ مْنِ م  اَك

ـــــــَ حِِّينإ ـــــــُتْشَش ـــــــِادَؤُ فِ يفَارَّ الن  اَك

   .)2( منجنيق ودبابة أربعامئة، ومعهم÷وجاء من قومه إىل النبي 
 :)3()امنـيف شوال سنة ث(  غزوة الطائف-75

 املنهـزمني مـن ثقيـف املتحـصنني ِلْوُلـُ باملـسلمني إىل حـصار ف÷ النبي ذهب
  ومل،ها، وصـنعوا الـصنائع للقتـالِ مـدينتَبالطائف؛ وملا قدم أغلقوا علـيهم أبـواب

، إذ كانـا َةَمَلَ سـُ بـنُالنْيَ بن مسعود، وال غـُوةْرُا وحصار الطائف عيشهد معه حنينً
 كعب بـن مالـك  فقال؛)6(ِورُبوالضُّ@)5( واملجانيقِ يتعلامن صنعة الدبابات)4(َشَرُجـب

  : السري إىل الطائف÷حني أمجع 
ـــ ـــن هتَنْيَضَق َا م ـــِ ـــَةَام ـــَ رَّلُ ك ــــَخَو@ ٍبْي اَوفُيُّا الــــسَنــــْمَْمجَ أَّمُ ثــــََربْي

)7(

ــــــ@ ْتَالــــَقَ لْتَقــــَطَ نْوَلــــَا وَهــــُِّريَخُن ــــــْوَ دَّنُهُعِاطَوَق  اَقيفــــــَ ثْوَا أًس

                                                           
، وحممد رسول 2/269، وعيون األثر 3/100، والبداية والنهاية 2/157الطبقات ، و2/24ابن هشام ) 1(

ِوذو الكفني. 330اهللا ص  َ َذو الكفـني: ، وقيـل تثنية كـف:وقيل. صنم لدوس:  كزبري:ُ :  الـسهييل قـال.َ

َخفف للرضورة ِّ  .4/471، ومعجم البلدان 18/481تاج العروس . ُ
 .اَوهُبُْقنَِي هبا إىل األسوار لَونُّبِدَيَ آلة من آالت احلرب، يدخل فيها الرجال ف:الدبابة) 2(
ــاء ،2/158الطبقــات ) 3( ــن هــشام ،2/254 واالكتف ــر 2/180، والواقــدي 4/121 واب ــون األث ، وعي

 .3/652، وسرية ابن كثري 331سول اهللا ص ، وحممد ر2/270
 .، وليست جرش األردنمن خماليف اليمن من جهة مكة: جرش) 4(
 مجع منجنيق، وهي من آالت احلصار، يرمى هبا احلجارة الثقيلة ونحوها )5(
ُى خشبا، فيها رجال تَّشَغُ يٌدْلِوهو ج: ٌْربَ مفردها ض:ُورُبالضُّ)6(  .4/480 اللسان .هلها إىل احلصون لقتال أُبَّرَقً
 .  اَاهَنْحَرَأ: أمجمنا السيوفو الشك، :الريب) 7(
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َ حلُتْسَلــــَف ْ ملِْن إٍنِاضــــِ ـــــ@ اَوهــــَرَ تَ ـــــِارَ دِةَاحَسِب ـــــِ مْمُك ـــــُلُا أَّن  اَوف

 )1(اَوفـــُلُ مـــنكم خْمُكـــُورُ دُِحبْصُتـــَو@ ٍّجَ وِنْطَبِ بـــــَوشُرُ العـــــُعِزَتـــــْنَنَو

ا مـن الطـائف، ًريبـ حتـى نـزل ق÷م مىض رسول اهللا ث: )2(حصار الطائف
 لقـرب املعـسكر مـن حـائط الطـائف، ومل يقـدر ِ مـن أصـحابه بالنبـلٌ نـاسَِلتُفق

 عسكره عند مسجده الذي بالطـائف اليـوم، َلَّوَّحَاملسلمون عىل دخول حائطهم، ف
ًا وعرشين ليلة، وقاتلهم قتاال شديدًعِْضوحارصهم ب  ÷ى َمـَا، وتراموا بالنبـل، ورً

 حتى إذا كان )3( من رمى به يف اإلسالم أول÷فكان ق بنفسه،  الطائف باملنجنيَأهل
 حتت ÷دخل نفر من أصحاب رسول اهللا عندما عند جدار الطائف )4(يوم الشدخة

 سـكك ٌدبابة ثم زحفوا هبا إىل جـدار الطـائف ليخرقـوه، فأرسـلت علـيهم ثقيـف
ْاحلديد حم ًوا مـنهم رجـاال،  بالنار، فخرجوا من حتتها، فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلـًاةَمُ

 روي أن وقـد،  بقطع أعناب ثقيف فوقع النـاس فيهـا يقطعـون÷ رسول اهللا فأمر
يا أبا بكر إين رأيـت أين : اً وهو حمارص ثقيف أليب بكر الصديق قال ÷رسول اهللا 

ٌقدح[ ٌةَبْعَ قِ يلْتَيِدْهُأ َ ظـن ما أ:  أبو بكرفقال ما فيها، َاقَرَهَا فنقرها ديك فًْدبُمملوءة ز ]َ
 قـال لـه وعنـدما ، وأنـا ال أرى ذلـك÷ فقـال ،ك هذا ما تريدَأن تدرك منهم يوم

ِ هبِتْائَا وًيفِقَ ثِدْ اهَّمُهَّالل«: قال ، عليهمُعْدا: رجل  حـال ÷ رسول اهللا إىل ونزل !»ْمِ
 أسلم أهل الطائف تكلم نفر مـنهم يف أولئـك وملا ،أعتقهمو فأسلموا ٌيدِبَاحلصار ع

ُّوال أشـك !» اهللاُِاءَقَتُ عَكِئَولُ، أَال« :÷ فقالالعبيد،  ُ َ َ َ رسب خـربا إىل ÷ أن النبـي َ َّ َ
                                                           

 .  تغيب عنها أهلها:خلوف موضع بالطائف، :وج.  سقوف البيوت:العروش) 1(
، 2/254 واالكتفــاء ،4/126 وابــن هــشام ،3/924 واملغــازي ،181، 2/180الكامــل يف التــأريخ ) 2(

   .3/656وسرية ابن كثري 
 .3/658، وسرية ابن كثري 4/126 ابن هشام) 3(
 .يوم القتل:  بيوم الشدخةواملراد، هكرس: َسْأَّ الرَخَدَش)  4(
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ٌأن من أتاه مسلام أعتقه؛ وذلك لون مـن ألـوان املنـاورة احلربيـة؛ : عبيد أهل ثقيف ْ َ
 أخربه الغلامن املتـسللون إليـه بـأن وقدليستكشف من خالل العبيد أحوال العدو، 

ْثقيفا قد أعدت نفسها حلص َّ َ ار سنة؛ فعندهم من املاء والزاد والعتاد ما يمكـنهم مـن َ
ْ تركهم÷الصمود طويال؛ لذلك قرر النبي  ُْ َ َ .  

عبد شمس بن سعيد بـن العـاص بـن : وهم عرش اثنا استشهد من الصحابة وقد
أمية، وعرفطة بن حباب، ويزيد بن زمعة بن األسود، وعبـداهللا بـن أيب بكـر بـن أيب 

 أميـة بـن املغـرية، وعبـداهللا بـن عـامر بـن ربيعـة العنـزي، قحافة، وعبداهللا بن أيب
َّوالسائب بن احلارث بن قيس بن عدي، وأخوه عبداهللا، وثابت بـن اجلـذع، واسـم 
اجلذع ثعلبة األنصاري، واحلارث بن سهل بن أيب صعصعة، واملنذر بن عبـداهللا بـن 

  .)1(نوفل، وجليحة بن عبداهللا بن حمارب الليثي
@Z÷ وصية لرسول اهللا @

 ثـامن أو عـرشة تـسع فحـارصهم ؛الطائف إىل انرصف مكة ÷ اهللا رسول افتتح ملا 
 ٌطَرَفـ ِِّينإ ُاسالنـَّ اَُّهيـَأ «:ثم قال فنزل ،ًةَوْدُغ أو ًةَحْوَر ارحتل ثم ،يفتتحها فلم  ليلةعرشة

 ،َةَالَّالص َّنُمْيِقُيَل ِهِدَِيب ِيسْفَن يِذَّالَو، ُضَْواحل ُمُكَدِعْوَم َِّنإَو ،اًْريَخ ِيتَْرتِِعب ْمُيكِوصُأَف ؛ْمُكَل
َأل ْوَأ ،َاةَكَّالز َّنُتْؤُيَلَو  ،ْمِِهتَِلاتَقـُم َاقنَـْعَأ ََّنبِْرضَيـَلَف ،ِيسْفـنََك ْوَأ ينـِِّم ًالُجـَر ْمِهْيَلـِإ َّنَثَعـْبَ
ِسبَيَول َّنيْ ٍّيلَع بيد فأخذ عمر أو بكر أبو أنه الناس فرأى: قال،»ِْمهيِارَرَذ َ   .)2(»هذا«:الفق ِ

  :)3(قسمة الغنائم
ُأجلئـوه  حتـى ،نـاَاقسم علينـا فيئ: يقولون ÷بع الناس رسول اهللا  ت ْ ُ َ ْ ، إىل شـجرةَ

                                                           
 يف رشح املواهـب كـذا.  وعينه األخرى يـوم الريمـوك،وفقئت عني أيب سفيان بن حرب يف تلك الغزوة) 1(

  .3/938، واملغازي 4/129، وابن هشام 3/33
 .36953 رقم 7/411مصنف ابن أيب شيبة ) 2(
 .3/669، وسرية ابن كثري 4/134 سرية ابن هشام )3(
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ْفاختطفت َ َ َ َّيلَوا عُّدُر: فقال ؛ رداءهْ  ِرَجَ شـِدَدَعـِ، فواهللا لو كان لكم بُا الناسَُّهيَي أِائَدِ رَ
 ًةََربَ أخذ وثم ؛ًا وال كذاب،اًانَبَ وال ج،ًيالَِخ بِوينُمُتْيَفْلَ أاَمَم، فُكْيَلَ عُهُتْمَسَقَا لًمَِع نَةَامَِهت
 ُسُمـُ، واخلُسُمـُ اخلَِّال إُةََربَ الـوِهِذَ هـَالَ وْمُكِئْيَ فْنِ مِا يلَ ماهللاَِو«: وقال بعري ِامنََ سْنِم
ا ًارَنـَا وًارَ عـِهِلـْهَ أَىلَ عـُونُكـَ يَولُلُ الغَِّنإَ؛ ف)1(َطِيِخَاملَ وَاطَيِوا اخلُّدُ، رْمُكْيَلَ عٌودُدْرَم
يـا : فقـال، ٍرَعَ شـِمن خيوط)3(ٍةَّبُِك بٌ فجاء أنصاري؛)2(»ِةَامَيِ القَمْوَ ي]أقبح العار[اًارنََشَو

ا نصيبي منهـا َّمَأ: فقال ؛)4(ٍِربَ يل دٍ بعريَعةَرذَ هذه الكبة أعمل هبا بُرسول اهللا، أخذت
  . ثم طرحها من يده، فال حاجة يل هبا هذاْتَغََلا إذا بَّمَأ: قالفلك، 

ُالطلقاء واملؤلفة قلوهب @@:)5(ْمُ @

ُ قلوهبَ املؤلفة÷أعطى   ويتـألف هبـم ْمُهُفَّ الناس يتألِا من أرشافً وكانوا أرشافْمُ
: فقـال بعـري وأربعـني أوقيـة مـن الفـضة، َئةاهم، فأعطى أبا سفيان بن حرب مَقوم

 وأعطى املئات لكـل مـن !ئةابني يزيد فأعطاه موا: ثم قالئة، امعاوية فأعطاه موابني 
  بن حصن، واألقرع بنَبن عمرو، وعيينة، وسهيل َةَدَلَ بن كِحكيم بن حزام، واحلارث

 مخـسني مـن وأعطى، حابس التميمي، ومالك بن عوف النرضي، وصفوان بن أمية
، ُّيِحـَُم بـن وهـب اجلُريَمـُ بن نوفل الزهري، وعُمنهم خمرمة: ًرجاال من قريشاإلبل 

 وأعطـى.  بن قـيس الـسهميُّ عمرو، وسعيد بن يربوع املخزومي وعديوهشام بن
  :  منها، بأبيات÷ فسخطها، وعاتب النبي )6(عباس بن مرداس أباعر

                                                           
 .  اإلبرة:واملخيط.  اخليط:اخلياط) 1(
 .18/260والطرباين . 7/17البيهقي  )2(
 .    ما مجع من الغزل ونحوه:الكبة) 3(
 .  وهي القروح:  الذي به الدبر:الدبر) 4(
، وسرية ابن 329 وحممد رسول اهللا ص ،2/260، وعيون األثر 4/135، وابن هشام 3/944الواقدي  )5(

 .4/152، والروض األنف 3/678كثري 
 .  ُرِاعَبَ أٍانَرُْع، ومجع بٌانَرُْعب:  مفردها بعري، وهو اجلمل البازل للذكر واألنثى، ومجع بعري:أباعر) 6(
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ــــَأَف ْح هنَبْص َ ــــَ ــــْيِب ْ وهن َ العبُبَ ــــُ َ عيينـــــةَبـــــنيِدــــــ  ـْي َ َ  )1(ِعَرْقـــــَاألَ وُ

ــــَو ٌ حــــصنَانَا كــــَم ْ ِ الـــــمجمعِ يفَيِخْيَ شــــِانَوقــــُفَي  ٌِسابَ حــــَالَ وِ َ َْ
)2( 

ــــَو ــــُا كَم َت دْن ــــُْهنِ مٍئِرْ امــــَنْوُ َ يرفــــَ الَمْوَ اليــــِعَضَ تــــْنَمــــَو  اَم  ِعُ

   .)3(ِِهانَِس لَعْطَ قَِكلِذ َانَكَ فَِيضَى رَّتَ حُهْوَطْعَأَ، فُهَانَِسي لنَِّوا عُعَطْاق: ÷ فقال
يـا رسـول : فقـالوا وقد أسـلموا، َ هوازنُدْفَو أتاه ِيْبَّ بعد قسمة السِةَانَرْعِ اجلويف

  اهللاَُّ علينـا مـنْننُْامَ ف؛ وعشرية، وقد أصابنا من البالء ما مل خيف عليكٌاهللا، إنا أصل
يـا رسـول اهللا إنـام يف احلظـائر مـن : فقال رجل من بني سعد بن بكر، وقام ؛عليك

ا للحـارث بـن أيب نَـْحَلَا م، ولـو أنـَكنَْلُفْكَك الاليت كن يك وحواضنُُالسبايا خاالت
نا بمثل الذي نزلت بـه رجونـا عطفـه وعائدتـه مشمر أو للنعامن بن املنذر، ثم نزل 

كم؟ ُ إليكم أم أموالُّكم أحبُكم ونساؤُأبناؤ: ÷ فقال؛ علينا، وأنت خري املكفولني
نا وأبناءنـا فهـو  إلينا نساءُّدُرَا بني أموالنا وأحسابنا، بل تنََتَّْريَيا رسول اهللا، خ: فقالوا

 ُأما ما كان يل ولبني عبـداملطلب فهـو لكـم، وإذا مـا صـليت:  هلمفقالأحب إلينا، 
 وباملـسلمني إىل ،إنا نستشفع برسول اهللا إىل املـسلمني: فقولوا فقوموا َرْهُّالظبالناس 

 صـىل قـاموا فلـام لكـم، ُرسول اهللا يف أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسـأل
أما ما كان يل ولبني عبداملطلب فهو : ÷ اهللا ُ رسولفقال ؛الذي أمرهم بهفتكلموا ب

                                                           
َ الذي ذكره هو أبو عيينة، وحصن.   اسم فرس العباس:العبيد)  1( ْ َ  .حابسأبو األقرع بن : وحابسُ
 . »يفوقان مرداس«بتشديد الياء، يريد أباه وجده ويروى » َّيَخْيَش«ًشيخي، يريد أباه مرداسا، ويروى  )2(
وحدثني بعض أهل العلم أن عباس بن مرداس أتى رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : 4/137 قال ابن هشام )3(

 أبـو بكـر فقـاليد بني األقـرع وعيينـة؟ ـــ        فأصبح هنبي وهنب العب: أنت القائل: وآله وسلم فقال له
$﴿  :أشهد أنك كام قال اهللا:  فقال أبو بكر،هام واحد: ÷ فقال رسول اهللا ،بني عيينة واألقرع: الصديق tΒ uρ 

çµ≈ oΨ ôϑ ¯= tæ t ÷è Ïe±9 $# $ tΒ uρ © Èö t7 .⊥ tƒ ÿ… ã& s! 4﴾]أمـا إنـشاء الـشعر فـال ينبغـي لـه، قـال ابـن كثـري يف تفـسريه ]69: يس 
 بيشء من الشعر ÷ اختلف يف جواز متثل النبي :قال ابن حجر  .املراد بذلك نظمه ال انشاده  : ]3/580[

  .10/541فتح الباري . وإنشاده حاكيا عن غريه؛ فالصحيح جوازه
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 األقرع بـن فقال ،÷وما كان لنا فهو لرسول اهللا :  املهاجرون واألنصارفقاللكم؛ 
 وقـال فـال، َةَارَزَأما أنا وبنـو فـ:  عيينة بن حصنوقالأما أنا وبنو متيم فال، : حابس
بىل، ما كان لنـا فهـو إىل : ٍيمَلُ بنو سفقالت ؛م فالأما أنا وبنو سلي:  بن مرداسُعباس

َ متْنَا مَمَأ«:÷ رسول اهللا فقال ،ِوينُمُتنَّْهَو: فقال ؛÷رسول اهللا   ِهِّقـَِح بْمُكنِْ مـَكَّسَ
ْ يفِلَّوَ أْنِ مـَضِائَرُ فُّتِان سَسِْن إِّلُِك بُهَلَ فِيْبَّا السَذَ هَنِم  ِاس النـََِّىلوا إُّدُرَ فـ؛ُهُيبِصـُ أٍءَ
  .)1(»ْمُهَاءَِسنَ وْمُهَاءنَْبَأ

   :)2(إسالم مالك بن عوف

: ÷ فقـالهو بالطائف مع ثقيف، : فقالواما فعل مالك؟ :  لوفد هوازن÷قال 
 َِربْخُمائة مـن اإلبـل، فـأ ا رددت عليه أهله وماله وأعطيتهًمِلْسُأخربوه أنه إن أتاين م
َحرضُ له فيحبسوه، فأ÷ ا أن يعلموا بام قال رسول اهللاًبذلك، وخاف ثقيف  له فـرس ِ

 أو بمكـة فأعطـاه مـا وعـده، وأسـلم ِةَانـَرْعِ باجل÷ًفخرج عليه ليال، فأدرك النبي 
  :وقالفحسن إسالمه، 

ـــ َت وْيـــَأَ رِْنا إَم ـــَالُ ِت بْعِمَ س ِلـــهْثِمُ ـــــِّلُ كِاسَّ النـــــِيف  ِ ـــــِِم بِمِه َل حمْث ُ  ِدَّمـــــِ

َىف وْوَأ ِطـــى لْعَأَ ِتـــدْا اجَِذ إِيـــلِزَجْلَ ْى تــــشأَتــــَمَو  يُ َ َ خيــــربك عَ َُ ْ ِ  ِدَ غــــِا يفَّمــــْ

ــــــِتَا الكَِذإَو َة عــــــَيب َردُ َاهبــــــَيْنَ أْتَّ ــــس  اُ ْ ورضِّيِرَهْمَّبال ــــِبَ  )3(ِدَّنــــَهُ مِّلُ ك

َث عـــــْيـــــَ لُهَّنـــــَأَكَف َوســـ  ِِهالَبْشـــــَ أَىلٌ ِ اهلبــــاءةَطَ َ ِر يفِادَ خـــَ ْ مرٌ ِصــــدَ َ
)4( 

 ُجُرَا، ال ْخيً من أسلم من قومه، فكان يقاتل هبم ثقيف عىل÷ اهللا ُفاستعمله رسول
ْهلم رس   .ق عليهمَّ أغار عليه حتى ضيَِّال إٌحَ

                                                           
   . 7058 رقم 2/680 مسند أمحد )1(
 .3/683، وسرية ابن كثري 4/133سرية ابن هشام ) 2(
 .   السيف املنسوب إىل اهلند:ُدَّنَهُاملو. الرمح:ُّيِرَهْمَّالسو.سادات القوم:ُابَيَْنواأل ،ْتَّرَفَ وْتَمَجْحَ أ:ْتَدَّرَع) 3(
ُ،يصفه منهُبَقْرُ املكان ي:املرصد. عرينة يف األسداخلادر. ور عند اشتداد احلربثالغبار ي:اهلباءة) 4( َُ  . باليقظةِ
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   :)1(#  األنصارُدْجَو

ما أعطى من تلك العطايـا  ÷ اهللا ُا أعطى رسولَّمـَل: قالعن أيب سعيد اخلدري 
َوجـد؛ ٌيف قريش ويف قبائل العرب، ومل يكن يف األنصار منهـا يشء َ  مـن ُّهـذا احلـي َ

 اهللا ُلقـي رسـول: ْمُهُلِائَ قال قـحتى، )2(ُةَالَ منهم القْتَرُثَاألنصار يف أنفسهم حتى ك
 من األنـصار َّإن هذا احلي: وقال ÷ فمشى سعد بن عبادة إىل رسول اهللا !هَ قوم÷
 أعطيـت قومـك وسـائر : يف هـذا الفـيءَتْعنََا صـَمـِوا عليك يف أنفسهم لُدَجَقد و

 َفـأين أنـت: قـال !ا، ومل يك يف هذا احلي من األنصار منها يشءًامَظِيا عالعرب عطا
؛ ك يف هـذه احلظـريةَفامجع يل قوم: قالما أنا إال من قومي، : قالمن ذلك يا سعد؟ 

فلام اجتمعوا جاءهم، وجاء رجال من املهاجرين فرتكهم فـدخلوا، وجـاء آخـرون 
 بلغتنـي عـنكم، ٌةَالـَق ا معرش األنـصار، مـاي: ثم قال؛ فحمد اهللا وأثنى عليه ْمُهَّدَرَف
َّيلَ وجدمتوها ع)3(ٌةَدِجَو َال فَّالُم ضُِك أمل آت! يف أنفسكم؟َ  ُمُاكنَـْغَأَ فًالـةَعَ، و اهللاُُمُاكَدَهً
: ثم قـال، ُلَضْفَأَ وُّنَمَ أُهُ ورسولبىل، اهللاُ: قالوا !؟ْمُِكوبُلُ قََْني ب اهللاَُفَّلَأَ فًاءَدْعَأَ، واهللاُ
 ُّنَمـْ الِِهولُسَِرلَ و؟ هللاِبامذا نجيبك يا رسول اهللاِ: قالواال جتيبونني يا معرش األنصار؟ أ
ا ًبَّذَكـُا منَـَتْيَتَأ: ْمُتْقِّدُصَلـَ وْمُتْقَدَصَلـَ فْمُتْلـُقَ لْمُتْئِ شـْوَ لـاهللاَِا وَمَأ: ÷ قال، ُلْضَالفَو

                                                           
 .3/678، وسرية ابن كثرية329هللا ص ، وحممد رسول ا2/261، وعيون األثر 4/141 سرية ابن هشام )1(
! وسـيوفنا تقطـر مـن دمـائهم! يغفر اهللا لرسول اهللا؛ يعطي قريشا ويرتكنـا: قالواالبذيء، أي  الكالم :القالة)  2(

 نحـن أبـرش ،اهللا رسـول يـا لبيك :قالوا ،»األنصار معرش يا«: فقالفعندما أدبر الطلقاء التفت النبي عن يمينه 
 عـىل وهـو ،معـك نحن أبرش ،اهللا رسول يا لبيك قالوا. »األنصار معرش يا« :فقال سارهي عن التفت ثم ،معك
 املهاجرين يف فقسم كثرية غنائم يومئذ فأصاب املرشكون فاهنزم. »ورسوله اهللا عبد أنا« :فقال فنزل بيضاء بغلة

 فبلغه ،غرينا الغنيمة ِىطْعُيَو ،ىَعْدُن فنحن ٌةَيدِدَش كانت إذا :األنصار فقالت ،شيئا األنصار ِطْعُي ومل ،والطلقاء
 َالَأ ِارَصَْناأل ََرشْعَم اَي« :فقال ،فسكتوا ؟»ْمُْكنَع ِينَغََلب ٌثْيِدَح اَم ِارَصَْناأل ََرشْعَم اَي« :فقال قبة يف فجمعهم ذلك

 ْوَلـ« :÷النبـي فقـال بىل :قالوا !؟»ْمُِكوتُُيب َِىلإ َُهونُوزَُحت اهللاِ ِولُسَِرب َونُبَهْذَتَو اَيْنُّالدِب ُاسَّالن َبَهْذَي ْنَأ َنْوَضْرَت
َأل اًبْعِش ُارَصَْناأل ِتَكَلَسَو اًيِادَو ُاسَّالن َكَلَس  ).4082(البخاري.»ِارَصَْناأل َبْعِش ُتْذَخَ

ِ، أصلها وجدة؛ فحذفت الواو ختفيفا ؛ ألهنا يف الطرفُبَضَ الغ:ُةَدِاجل) 3( َ َّ ٌ َ ْ َ ِْ ُ َ.  
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ْخمَ، وَاكنَْقَّدَصَف َوال فُذَ َال فِائَعـَ، وَاكنَـْيَآوَا فًيدِرَطَو ،َاكَنَْرصنًَ ا َ يـْمُّتْدَجـَوَ أ،)1(َاكنَْيَآسـً
َ هبُتْفَّلَأَا تَيْنُّ الدَنِم)2(ٍةَاعَعُ لِ يفْمُكِسُفْنُ أِ يفِارَصَْن األََرشْعَم  ْمُكُتْلـَكَوَوا وُمِلْسُيـِا لًمْوَا قِ
 ِريِعـَبْالَ وِاةَّالـشِ بُاس النـََّبَهْذَ يـْنَ أِارَصْنـَ األََرشْعـَا مَ يـَونَضـْرَ تَالَ؟ أْمُكِمَالِْس إَِىلإ
ِ فو اهللاِ لــما تنْقلبـون بـه خـري ممـا ينْقلبـون بـه،؟ْمُِكالَحِ رَِىل إ اهللاِِولُسَِروا بُعِجْرَتَو ِ ِِ َِ َ َ َ َُ َ ُ َِ َِّ ٌ ْ ََ َ َ 
َ حمُسْفَي نِذَّالَوَف  ُاس النـََّكَلَ سـْوَلـَ، وِارَصْنـَ األَنِ مـًأَرْ امُتنُْكَ لُةَرْجِال اهلْوَ لِهِدَِي بٍدَّمُ
 َاءنَْبَأَ و،َارَصَْن األِمَحْ ارَّمُهَّ الل؛ِارَصَْن األَبْعِ شُتْكَلَسَا لًبْعِ شُارَصَْن األِتَكَلَسَا وًبْعِش
َوا حلـُلَضْ حتـى أخـُ فبكـى القـوم:قال؛ ِارَصْنـَ األِاءنَْبَ أَاءنَْبَأَ، وِارَصَْناأل َبللوهـا[ْمُاهِ ُ َّ َ[ ،

  . وتفرقوا÷ اهللا ُا، ثم انرصف رسولًّظَا وحًمْسَهللا ق اِرضينا برسول: وقالوا
ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V< <

ْ هنْنَل«: فقالنظر أبو بكر إىل اجليش اإلسالمي العارم،  -1 ، )3(»ٍةَّلِ قْنِ مَمْوَ اليَمَزُ
‰ô ﴿: فنزل قول اهللا تعاىل؛ اجليش ذهب أدراج الرياح يف أول صدمةَّلكن s) s9 
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  .الكثرة ليست العنرص احلاسم، واملبالغة يف االعتداد بالنفس مهلك
ه َ فقـد وصـف شـجاعت؛ يف املواقف احلرجة هي املنقـذ الوحيـد÷ شجاعة النبي -2
ٌّيلَاملسلمني ع ُفارس ِمحَ و،ُسَْأ البََّرا امحَِذا إنَُّك: فقال $ِ  .)4(÷  اهللاِِولُسـَِر بُوذَُل نُيسِطَ الوَيَ

                                                           
 . يناك حتى جعلناك كأحدناأعط: آسيناك) 1(
 . البقية اليسرية:  بالضم:ُةَاعَعُّالل) 2(
 .لن نغلب اليوم:  بلفظ،2/150 والطبقات ،3/890 والواقدي ،3/610سرية ابن كثري ) 3(
 . 2/425، وسري ابن كثري 2/422عيون األثر ) 4(
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ْأنا ابن عبدالـمطلب، أنا النَّبي ال كـذب، وكأنـه جبـل ال :  ثبات املصطفى ونداؤهولوال ْ ُِ َِ َ ُّ ِ َ ََ َِ ِ َّ ُ ْ َ ْ
قاء مغرب، ولكن اهلمة العالية، لتبخر كل ما أنجزه النبي، وطارت بالفتح عن-هتزه ريح 

 #$!© (χuÝÇΖuŠs9uρ ª!$# ⎯tΒ ÿ…çνçÝÇΨtƒ 3 χÎ﴿: والصالبة الفوالذية متناسبة مـع قولـه تعـاىل
:”Èθs)s9 î“ƒÌ“tã﴾]40:احلج[﴿ ،šχ%x.uρ $̂)ym $oΨø‹n=tã çóÇnΣ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#﴾]47:الـروم[﴿ ،†p1ù'tƒuρ 

ª!$# HωÎ) βr& ¢ΟÏFãƒ …çνu‘θçΡ öθs9uρ oνÌŸ2 šχρãÏ≈s3ø9$#﴾]32:التوبة[.  
ُأهل الثبات و العزيمة هم الصخرة التي تتكـرس عليهـا موجـات املـصائب -3 َ ْ َ  :

َّأمثال الكرار عيل سالم اهللا عليه الذي وصف بأنه ما فر قط، و ال ارتاع قط؛ أي إنـه  ََّ َ ِ ُ ٌّ ِ
ِّحيمل بني جوانحه قلبا كأنام نحت من الـصخر؛ إنـه سـاعد النبـي َُ ِ َِ  الطويـل وسـيفه ُ

ُّالصقيل، وكان كام أرده اهللا ورسوله بطال جماهدا مواسيا؛ فلله دره و در الثابتني معه  َُّ ُ َ
ٍيف أحد وحنَني من رجال و نساء، و يف كل موطن رشف و جهاد قديام و حديثا ْ ُ ٍُ ُ.  

 ينازعونـه ثوبـه، ÷أحـاطوا بـالنبي  فقـد ظهر يف هذه الغزوة أبنـاء الـدنيا، -4
ُاهبَعـُ وسـال ل،ْمُهُْربَ صَدَفَنه يف قسمة املغنم؛ فقد نيستعجلو  حتـى جـف، وأبـدى ْمُ

 ملاذا أعطى أبا سفيان وولديه وال أفهم حكمة لسنا قادرين عىل استيعاهبا، ÷النبي 
 إال أن الـدنيا لـو كانـت تـساوي -؟ وحرم األنصار،ثالثامئة بعري، وثروة من الفضة

َّوأن ،ا منها رشبة ماءًعند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافر َ َ العطاء هذاَ َ  رمحة اهللا ُواننُْ عَ
 ولـو ، أفواههم وجيـوهبمِءْلِِمالواسعة يف دعوة الشاردين من خلقه إىل رحابه ولو ب

َِّيل إُّبَحـَه أُْريَغـَ و،َلُجـَّي الرِطـُْع ألِِّينإ«: ÷ قـال وقدعىل حساب املؤمنني،   ؛ُهنْـِ مَ
ْومـن ، ]1/132مـسلم [»ِهِهْجَ وَىلَ عِار النَِّ يفَّبَكُ يْنَ أَةَيْشَخ رمـق @÷ ذلـك أن النبـي َِ

ٍصفوان وهو ينظر إىل شعب ميلء بالغنم؛  ِ َِ ٍ ُأأعجبتك يا صفوان؟ : فقالْ َْ َ َ َ ََ ْ ْ َ َقـالَ ْأجـل، : َ َ َ
َهي لك: فقال َ َ ُال تسخو هبذا إال نفس نبي؛ أشهد أنك رسول اهللاِ: فقال! ِ ُ َ ٍّ َ َْ َّ َ ََ َُ َ ُْ ِ ِْ ََّ َِ ُ َ.  
ِيشجيحديثه مع األنصار ما زال  -4 ْ  ْمُهَرَّكـَ ذِْن إفـام ؛ من قـرأه إىل يـوم القيامـةُ
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وا ُلَضْخـَأا لدعوتـه حتـى ًا لرسـوله، وسـيوفًبنعمة اهللا عليهم حني اختارهم أنـصار
 انتقل يـتكلم بلـسان ثم  ؟...ًال فهداكم اهللاَّالُ ضْمُِكأمل آت: مِهِدْشُوا إىل رُابَثحلاهم و

 ومـا هـو ؟فـام هـي الـشاة... ا فآوينـاكًأتيتنا طريـد:  هلم من نفسهاألنصار وينترص
 أما ترضون أن يعـود النـاس !؟اخللوداملجد و بجوار هذا َانَمْيَلُ سُكْلُ وما م؟البعري

 لقـد طابـت ]4/141ابـن هـشام [!بالشاة والبعري وتعودون برسـول اهللا إىل رحـالكم؟
  .لهنفوسهم، وامتألت قلوهبم بالرىض عن اهللا ورسو

َ فقد حلق هب؛ومنيُ املهزِا يف مداواة جراحً قسمة السبي سببُ كان تأخري-5  ٌ رضبـةَنِازَوِ
 إذ بدأ بنفسه فوهب نـصيبه ؛ خرسوا فيه أمواهلم وأهليهم، واستثار نخوة املسلمنيٌقاسية

  .مهم كيف يتكلمونَّونصيب بني هاشم من السبي هلوازن، بعد أن عل
َتكفل النبي -6 َّ َ يبه و نـصيب بنـي هاشـم دون أن يـستأذهنم؛ وذلـك  برد نص÷َ

هلم بحكـم هـذا القـرب أحكامـا وأن L@@÷ دليل عىل خاصية قرهبم من رسول اهللا
ُختصهم دون املسلمني؛ فهم عصبة رسول اهللا  َ َ َ÷N@ @

@ أن النبـييؤكد ماالتسامح مع من بقي مرشكا من قريش @من@÷ النبي أظهر -7

 وكان منطق الفاحتني عرب ؛أن يرسخ قناعته ويرتك للفرد ،يؤسس لدين التسامح@÷
أمهـل @÷@ النبـيلكن والتعسف املفرط، ، واستخدام القوة،التاريخ هو االستعالء

َ مك، وقال لهصفوان َيا أبا أمية أعرنا سالحك، فكأن صفوان تـسا: اًينُِّ ْ ِ ل هـل يريـد ءَ
مئن صـفوان إىل  فـاط؛ٌةَونُمْضَ مـٌةَيـِارَ عْلَبـ: ÷النبي مصادرة السالح؟ فرد النبي 

  .و أخرج مائة درع بلواحقها من سيوف ورماح@÷عدل النبي 
 أنـه تغـاىض إال ، رغم ما صدر عن أيب سفيان و غريه من املجاهرة بالتـشفي-8

عن كل ذلك، بل آثر أن يستميلهم إىل اإلسالم، وأن يتألفهم عـىل الـدين؛ لينقـذهم 
  .من النار
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 َبَّبَ سـ-ئع تستكشف كامئن العدو دخول الوادي املتعرج املجهول دون طال-9
َاحلَ وَةَيطِا احلنَُمِّعلُ ي؛ وذلكَنيِمِلْسُمِْل لًةَيمِزَه ُ مهام بلغت قوتنَاَرَذْ َّ ُ.  

 عىل أهنم وحدهم مازالوا مسئولني عن رسول اهللا َّلَ العباس لألنصار دُاءَِد ن-10
، ُهُامَهِسـَ وُهُاحـَمِرَ وُهُوفُيُسَ، وُهُارَثِ ودُهُارَعِ حتى و إن مل يكن يف ديارهم؛ ألهنم ش÷
 ؛ فصاروا حلمتـه وقبيلتـه وقرابتـه؛ وخاض معهم الشدائد، جرهبم و التحم هبموقد

  . وجزاهم عن نبيه خريا فريض اهللا عنهم؛ واهلدم اهلدم،الدم الدم
ُهني -11 ٌدليـل عن قتل املرأة و الطفل و األجـري ÷ ِِيب النََّْ ِ  عـىل هنـج اإلسـالم َ
  . النبي الرفيعِقُلُ وخ،السمح
ُ و بعد نظره يف اسرتجاع مالك بن عوف ÷ النبي ُةَمْكِ ح-12 ْ وتوليتـه مه اكروإُ

 من عدو ناقم إىل جندي باسل، وزعيم خملـص شـجاع تـسبب يف ُهَلَّوَ ح-عىل قومه
  .مضايقة ثقيف وإذعاهنا لإلسالم

وج  واخلر، و حسن معاجلته لنفوس الناس، ورمحتهL÷  كام ظهرت حكمته-13
 توصل إىل إرضاء هوازن برد ذرارهيم، وإرضاء جيـشه حني -من املواقف املحرجة

بمنحهم الغنائم، وتأليف زعامء العرب من الطلقاء وغريهم بالناقة والشاة، وتطييب 
  .خواطر األنصار باحلديث الودي احلميم، و الكالم املنصف املؤثر

  .كافأه اهللا بالشهادة تثري اإلعجاب و قد > شجاعة أيب عامر األشعري -14
برضاعه فيهم حركت فيه مزيدا من العطف @÷ مناشدة هوازن لرسول اهللا -15

واحلنان مام يدل عىل احرتام معـاين النـسب و اجلـوار و العـيش وامللـح كـام يقـال؛ 
@. و حيركون نخوهتم،ولذلك علمهم كيف يستثريون مشاعر الناس @
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 :)1()امنـالقعدة سنة ثذي ( ِةَانَرْعِ من اجل÷ اهللا ِ رسولُمرةُع
 ِءْيَا، وأمر ببقايا الفً معتمرِةَانَرْعِ من اجل÷ ثم خرج رسول اهللا: قال ابن إسحاق 
 ،ا إىل املدينـةً راجعـَفََرصْ انـِهِتـَرْمُ من عَغَرَ الظهران، فلام فر بناحية مَةنََّجَ بمَِسبُحَف

 النـاس يف ُهِّقـَفُ أسيد عىل مكة، وخلف معـه معـاذ بـن جبـل يَ بنَابَّتَواستخلف ع
 27  املدينـة يفوقدم ،)2( ببقايا الفيء÷  اهللاُ رسولَعـِبْتُوأ  ويعلمهم القرآن،،الدين

 تلك السنة عىل مـا كانـت العـرب حتـج ُ الناسَّجَ وح:قال ابن إسحاق ،ذي القعدة
ْ أهل الطائف عـىل رشَامَقَيد، وأِسَ أُ بنُابَّتَعليه، وحج باملسلمني تلك السنة ع كهـم ِ

  .إىل رمضان من سنة تسع
  :)3(كعب بن زهري
ى إىل أخيـه َلمُ بـن زهـري بـن أيب سـُْريَُج بَ من الطائف كتب÷ بعد رجوع النبي

َّاال بمكة ممن كان هيجوه ويؤذيه، وأنَجِ رَلَتَ ق÷كعب خيربه أن رسول اهللا   بقي ْنَ مً
 فإن ؛ا يف كل وجه بن أيب وهب قد هربوَ وهبرية،ىَرَْعبِّمن شعراء قريش مثل ابن الز

ا، وإن ًبِائَ تُهَاءَا جًدَحَ فإنه ال يقتل أ÷ إىل رسول اهللا ْرِطَ فٌك حاجةِكانت لك يف نفس
  : )4(اً قد كتب إىل أخيه أبياتٌ كعبوكان،  إىل نجائك من األرضُأنت مل تفعل فانج

ــــا عِْلبَ أَالَأ َغ ــــَ ــــِّن َي بج ــــِا رًْريُ َـحكْيـَ وُتْلـُا قَيمـِ فَكَ لْلَهَف  ًةَالَس  اَكـَ لْلَ هـَ

                                                           
نة عند أهل احلديث يكرسون اجلـيم ِواجلعرا .3/692، وسرية ابن كثري 2/265 واالكتفاء ،4/143ابن هشام ) 1(

َوالعني و يشددون راءه مفتوحة، وأهل اإلتقان واألدب خيطئوهنم ويسكنون العني وخيففون الـراء، وقـد حكـي  ِ ُ ُ ُِّ
 .2/142معجم البلدان . املحدثون خيطئون يف تشديد اجلعرانة وختفيف احلديبية: عن الشافعي قوله

ملا استعمل النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم : د بن أسلم أنه قالوبلغني عن زي: 4/143قال ابن هشام) 2(
أهيا الناس، أجـاع اهللا كبـد مـن : فقال. ًعتاب بن أسيد عىل مكة رزقه كل يوم درمها، فقام فخطب الناس

 .ًجاع عىل درهم، فقد رزقني رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم درمها كل يوم فليست يب حاجة إىل أحد
 .3/699، وسرية ابن كثري 2/280، وعيون األثر 2/265واالكتفاء . 4/144هشام ابن ) 3(
 .2/280، وعيون األثر 4/144سرية ابن هشام ) 4(
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ـــَف ـــَ لِّْنيَب ـــُ كِْنا إَن ـــْن َت ل ِت بْسَ ـــَفَ ــــ  ٍلِاع ْ يشِّيَ أَىلَع ــــٍءَ ــــَ ذِْريَ غ ــــَّلَ دَكِل  اَك

ـــ ـــق ملَىلَع ْ خل َ
ٍ ُ ـــُ أُ َف يْل ـــا أْوِ َم ـــً ـــا ل َب ـــَلَع  ُهً ـــَ وِهْي ـــاَم ـــا لك ـــه أب ـــي علي َا تلف ًْ ِ ُ 

ْ ملَتْنــَ أِْنإَفــ ِت بْسَلــَ فْلَعــْفَ تَ ٍآســفُ ـــَ قَالَو  ِ ـــِ إٍلِائ ـــَا عَّم َت لْرَث ـــا لَ َع ـــً )1(اَك

َاك هبـــَقَســـ ِ َون كُمْأَمـْا الـــَ َســـا رْأُ َهنَأَف  ًةَّيـــِوً ـــْ ـــَكَل ِون مُمْأَمـْ ال ـــْنُ ـــَعَا وَه َلك  )2(اَّ

 ملـا فقـال ؛ فأنشده إياها÷ اهللا َولُسَ، فكره أن يكتمها رٍْريَُج وبعث هبا إىل ب:قال
  : وملا سمع،»إنه لكذوب، أنا املأمونصدق و«: »سقاك هبا املأمون«سمع 

ـــق مل أ ُعـــىل خل ٍ ُ ـــُ ـــهْل ـــا ل ـــا أب ًف يوم ً ـــ  ِ ـــا لك ـــه أب ـــي علي ـــا تلف ـــه وم َعلي َ ًْ ِ  اُ

ُ بلغ كعبا كتاب أخيه ضاقت بـه األرض فلام،  عليه أباه وال أمهِفْلُ أجل مل ي:فقال ً
 مل هو مقتول، فلـام: فقالواا من عدوه؛ ًوأشفق عىل نفسه، وأرجف به من كان حارض

ًّجيد من يشء بدا قال قصيدته التـي يمـدح فيهـا رسـول اهللا   وذكـر فيهـا خوفـه ÷ُ
 فوضـع يـده يف يـده، ÷وإرجاف الوشاة به، فقدم املدينـة وجلـس إىل رسـول اهللا 

إن كعب بن زهري قـد جـاء ليـستأمن : يا رسول اهللا: فقال ال يعرفه، ÷ُورسول اهللا 
ٌمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه  ً ْنعم«: فقالإن أنا جئتك به؟ ً َ  ُأنا كعب بن: قال، »َ

ُيا رسول اهللا دعني وعـدو اهللاِ أرضب عنُقـه، : فقالزهري، فوثب رجل من األنصار  ْ َّ َ ََ ُ ْ َ ِْ َ ُ ِ
ِدعه عنْك؛ فإنه قد جاء تائبا نازعـا عمـا كـان عليـه«: فقال ِْ ً َ ُ ُ ََ َ َ ً َ َْ َ ََ َّ َِ ََ ََّ ْ ؛ فغـضب كعـب عـىل »ِ

َاألنصار لـما صنع به ٌ صاحبهم، ومل يتكلم فيه رجل من املهاجرين إال بخري، فأنـشد ِ ْ ُ ُ َِ
  : يف املسجد بعد صالة الصبح)3(قصيدته املشهورة

                                                           
َ هبُهَى لَعْدُر، يثكلمة تقال للعا» ًلعا لك«:  بنادم، وقوله:بآسف) 1(  . ْشِعَتْانَ وْمُ ق:ا، ومعناهاِ
َ سقاك العل:َكَّلَعَو، ، وهو الرشب األولَلَهَّسقاك الن: أهنلك) 2( ُ الرشب الثاين :ُلَلَوالع، َلَ ُّ . 
 .316، وحممد رسول اهللا ص 2/281عيون األثر ) 3(
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ْ ســعاد فقلْتَبانــ -1 َ ُ َ ْم متْوَيــْبــي الُ َ ُبــولَ ــــيم إ  ُ ِمت ٌ َُّ ــــد مْثَ ــــا مل يف َره ََ ْ ُ ــــولْكَ ُب ُ
)1(  

ــع -2 ــا س َوم َُ ــدَ َاد غ َ ــنيُ ِاة  الب ْ َ ــواَ ُ إذ رحل َ َأغــن غــَّإال  َ ْيض الطــرِضَُّ َّ ُف مكحــولُ ُ ْ َ ِ
)2(  

ــــْيَه -3 ْاء مقَف ُ ــــِبُ ــــَل ْة عج َ ــــدبرةاَزً ًء م ِْ ُ ْال يــش  ُ َكى قــصَتُ ِ ِر مـَ ُ طــولَالَا وَهــْنٌ ُ)3(  

ِ عــوارُلــوَْجت -4 ِي ظلــم إِ ذَضَ ٍ ْ ــــه  ْتَمَسَتــْا ابَذَ ُكأن ــــَ مَّ ــــل ب ِنه ٌ ْالراح معَ َ ــــَِّ  )4(ُولُل

ْشــجت -5 َّ ــُ ــِذِ ب ــبم م ِي ش ٍ َ ــْنَ ــةَم ٍاء حمني
َ ِ ْ َ ِصاف ب  ِ ٍ ْحى وهـْضـَ أَحَْطبَأَ َو مـَ ُمولْشَ ُ

)5(  

ــي الر -6 ِّتنف ِ ْ ــَ ــذى عَي َاح الق َ َ ــُ َه وْن ــهْفَأُ ُرط َ ــ  َ ــوْنِم ْ ص َب غَ ــِادِ ــَي ِة ب َيض يعٍ َ ــلِالٌ   )6(ُي

ـــ -7 َفيال ـــَ ـــة ل َـَها خل ًَّ ـــَ أْوُ َهن ْا صـــدقتَّ َ َ ــا  َ َموعوده َ ُْ ــ ْوَأ َ ــصا َوَل ْن الن ُّ ــَّ ُح مقب  )7(ُولََ

َا خلــة قــَهــَّنِكَل -8 ٌ َّ َ ســيطْدُ َ دمهــْنِ مــِ ـــع و  اَِ ـــع وول َفج ٌ َ َ ٌ ْْ ـــِإَ ـــدَالْخ ِف وتب َ  )8(ُيلٌ

ــَف -9 ــَم ــُدَا ت َوم ع ــَىلُ َال تَ ح ــٍ ــُونُك َ هب ــــَك  اِ ــــون يف أَم َا تل ُ َّ َ َاهبــــَوْثَ ُا الغــــولِ ُ)9( 

                                                           
ً فارقت فراقا بعيدا:بانت) 1(  ،  ذليـل مـستعبد:متـيم و، أسقمه احلب وأضـناه:متبول   اسم امرأة،:سعاد و،ً

  . مقيد:مكبول
  .ٌةَّنُ الظبي الصغري الذي يف صوته غ:األغن) 2(
ِ كبرية العجز:وعجزاء .وهو ضمور البطن، ودقة اخلارصة: ِفَيَ صفة مشبهة من اهل:هيفاء) 3( ُ َ.  
ٍذي ظلم.  األسنان:والعوارض . وتكشفُلُقْصَت: جتلو) 4( ْ َ مـاء األسـنان وبريقهـا، :َ ُ ِ ُرقتهـا وشـدة : وقيـلَ َّ ُِ َ َ َّ ِ

  . الرشب الثاين:ٌولُلْعَمَو . اخلمر:وبالراح . وهو الرشب األولُّيِقْسَ امل:ُلَْهنَوامل .بياضها
ُ حتى انكرست سـورهتاْتَجِزُ م:ْتَّجُش) 5( َ .  منعطـف الـوادي:ُةَّيـِنْحَوامل . مـاء شـديد الـربد:ٍمَبَو شـُذَو .َْ

 ومنـهغدير مـشمول، : ويقالالشامل،  الذي رضبته ريح :واملشمول.  وفيه دقاق احلىص املسيل:واألبطح
  .ت باردة الطعممشمولة إذا كان: قيل للخمر

 :ُةَيـِادَالغَو.  املطـر:ُبْوَّوالـص . سـبق إليـه ومـأله:ُهَطَرْفَأَو . ما يقع يف املاء من تبن أو عود أو غريه:القذى) 6(
ْالسحابة مت   .  الذي يعلو وجه املاءُابَُب احل:ُيلِالََعاليَو .ًالْيَوهي السحابة تأيت ل) ٍةَيِارَس (ىَوْرُيَو، ًوةْدُ غُِرطُ

  . الصديقة، يوصف به املذكر واملؤنث واملفرد وغريه):بالضم (ُةَّلُّخلا) 7(
:  قيـل لآللـة التـي يـرضب هبـاولذلك؛  يف البيتُةَورُكْذَ املُاتَفِّ الصُهِذَا هَهِمَدَا وَهِمْحَِل بَطِلُ أي خ:َطْيِس) 8(

َاهلَاإلصابة باملكروه كـ :ُعْجَالفَو.  وهو بمعناهَيطِ شويروى سوط؛ ألنه يسوط اللحم بالدم أي خيلطه،  ِرْجْ
 أن حمبوبته متـصفة هبـذه األخـالق، يريد ؛ِدْعَ الوُفْلُ خ:ُفَالْخِواإل .الكذب: ُانَعَلَالوَ وُعْلَوالو. ونحوه

  .، وهم حيمدون يف النساء هذه الصفاتحتى صارت كأهنا خمتلطة بدمها
ا عن الطريق، ًفالة بألوان شتى، فتأخذ جانبى يف الَرُ يزعمون أن الغول ت؛ ساحرة اجلن يف زعمهم:الغول) 9(

  .فيتبعها من يراها، فيضل عن الطريق فيهلك
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ــ -10 ــد ال ــسك بالعه َّوال مت ِ ْ َ ُ َّ َ ــتِذَ ْي زعم َ َ ـــَ كَِّالإ  َ ـــُا يَم ـــُكِسْم َاء الغَمـْ ال ـــلِابَرَ  ُي

َرنــك مــُغَ يَالَفــ -11 ََّ ْا منــتْ َّ ْمــا وعــدتَ وَ َ َ َ َن األِإ  َ ـــــَّ َّاينَم ـــــَاألَ وِ ـــــضَالْح ْم ت َ  ُيلِلَ

ــَك -12 ــد عرِاعَوَ مْتَان ْي ُ ــُ ــٍوبُق َ هل ــَ ًثالَا م َيـــــدهِاعَوَا مَمـــــَف  َ  )1(ُيـــــلِاطََب األَِّالا إُ

ـــْرَأ -13 ـــل أَو وُج َآم ُ ـــدنو مْنُ َ ت ُ ْ ـــَوَ َدهت ُ ـــ  اَّ ـــِا إَوم ـــدينا مُالَخ ـــِ ل ـــلِكْن ُ تنوي ْ َ
)2( 

ُت ســـَسْمـــَأ -14 ِاد بـــَعْ ُض ال يْرَأُ َغهـــِّلَبٍ ــــِعْ الَِّالإ  اُ ِاق النجَت َّ َات املَيبــــُ  )3(ُيلِاســــَرُ

ــــــ -15 َ يبلغْنَول َّ َ ــــــُ ٌافرةَذُ عــــــَِّالا إَه َ ـــ  ِ ـــََهل ـــَ األَىلَا ع ـــِْر إِنْي ْال وتبَق َ ـــلِغٌ  )4(ُي

َضاحَ نـِّلُ كـْنِم -16 َا عرقـَِذى إَرْفِّ الـذِةَّ ِ ــ  ْتَ ــتها ط َعرض ُ َ َس األِامُْ ــُ ــولَالْع ُم جمه ُ ْ َ ِ
)5( 

ــْرَت -17 ــُغْى الِم ــيََع بَوبُي ْين َ ــْ ْ مف ــَرُ ِد هل َ ـــــَِذإ  ٍقٍ َّا توق َ ِدت َ َزان وِاحلـــــَ ُ ـــــلِمْالَّ  )6(ُي

ـــ -18 ـــدهْخَض َم مقل ُ َّ َ ُ ـــم مٌ ُا فع ٌ ْ ـــدهَقَ َي ُ َقهْلَ خِيف  اَّ ْات الفحـَنـَ بْنَا عـِ َ َل تِ  )7(ُيلِضْفـِ

                                                           
  .ِفُْل اخلِ يفُلَثَ املِِه بَبُِرضَ ف؛ رجل اشتهر عند العرب بإخالف الوعد:عرقوب) 1(
  .اء يف مودهتا ال أقطع الرج- الوعدِالفِْخإَين مع جفائها وإ يريد ،الوصل:  العطاء، واملراد به:ُويلْنَّالت) 2(
 ٍالَسْرِ مجع م:املراسيل و. مجع نجيبة، وهي القوية اخلفيفة: ُاتَيبِجَّالن و. عتيق: الواحد   الكرام؛ :ُاقَتِالع) 3(

   .وهي الرسيعة
مـن الـسري رضبـان : ُيـلِغْبَّالتَ وُالَقـْرِاإلَو . اإلعيـاء والتعـب:ُنَْياألَ و. العظيمةُةَبْلَّ الصُةَاقَّ الن:ُةَِرافَذُالع) 4(

  .ِْريَّ السَىلَ عٌةَّيِوَ، قٌةَيمِظَ ع،ٌةَبْلَ ص،ٌةَاقَ نَِّال إَضَْر األَكِْل تُغِّلَبُ يَ ال:يقول ،الرسيع
َ العرقِحْشَ رُةَِريثَ الك:ُةَاحَّضَّالن) 5( ٌعظم  :ىَرْفِّوالذ .َ ْ ٌ عنده نقرةِنُُذاأل َفْلَخَ َ ْ ُرضـتهاُوع. أول ما يعرق منهاهي ، ُ َ: 

ُمهت َّ   . لكثرة أسفارهاةن الناقة عارفة للطريق املجهولإالدارس من العالمات أي : ِمَالَْع األُسِامَط. اهِ
َبهَشـَو ؛ الثور الوحيش الذي تفرد يف مكان:واملفرد . آثار الطريق التي غابت معاملها عن العيون:الغيوب) 6( َّ 

ُزانـُِواحل .هاََربَ الرباري وخَِفلَعينيها بعينيه ألنه أ : وقيـلاملنهـبط مـن األرض، : بكرس احلـاء وضـمها :َّ
ٌ حزيز، فهو جيمع أحزة وحزان وحزانومفردهالغليظ منها،  ٌَّ َّ َّ ٌِ ُِ ْ ٌَ  العقـدة الـضخمة :ُيلِوامل .5/335اللسان . ِ

ُاللهق، ومن الرمل ِ ٌ البعري األعيس الذي خالطه شقرة، :َّ َ ْ ُ ُ َ َْ َ ُ ٌوأبيض هلقِ ِ َ ُ َ َْ ُ شـديد البيـاض، أو األبـ:َ ِ يض لـيس َ
  .850قاموس ص . بذي بريق، يوصف به الثور والثوب والشيب

 موضـع القيـد، :ُدَّيَقُمـْالَو . وهو الضخم)ٌلْبَع: ( ممتلئ، ويروى:ٌمْعَفَو . يف العنقِةَدَالِ موضع الق:ُدَّلَقُامل) 7(
  . اإلناث من اإلبل املنسوبة للفحل املعد للرضاب:ِلْحَ الفُاتََنبَو .يريد قوائمها
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ـــْلَغ -19 ْاء وجَب َ ـــُ ْاء علَن ُ ـــُ ـــوم م ُك ٌ ٌكرةَذُ َ ِّ دفِيف  َّ ــــَ ــــَه ــــدامها مي ــــعة ق ْا س َِ ُ ََّ ُ  )1(ُلٌ

ْجلـــَو -20 َدهِ َطـــوم مـــَ أْنِا مـــُ ٍ ـــَط  ُهُسِّيـــَؤُا يُ ـــٌحْل ِيةِاحَضِ ب ـــنيْتَ املَ ِن ْ ـــزولَ ُ مه ُ ْ َ
)2( 

ــ -21 ــْرَح َف أخوه ُ ــُبَا أٌ ــَوه َّ مهجْنِا م َ ــُ َمهـــَعَو  ٍةَن َاهلـــَا خُّ ُا قـــوداء شـــمليلُ ِ ْ ُِ َ ْ َ)3( 

َي القــرـِشْمــَي -22 َاد عُ ِ يزلَّمُا ثــَهــْيَلُ ْ ُقــهُ ــــْنِم  ُ ــــَه َا لب ــــَ وأٌانَ ٌرابْق َ زهَ ــــلِالَ  )4(ُي

ُة قَانَْريَع -23 ْالنحِ بـْتَفِذٌ ٍ عـرضْنَ عـِضَّ ُ ــَفْرِم  ُ َقه ــُ ــْنَا ع َ بن ــزوَ ْات ال َّ ــْفَ مِرِ  )5(ُولُت

ـــَأَك -24 َنم ـــَّ َات عَا ف ْنيْيَ ـــَ ـــذبحهاَه َا وم َ َ ْ ــ  َ ــِمْطَ خْنِم ــَا وَه ْ اللحَنِم ــَّ ْ برِْنيَي ــلِ ُطي ِ)6( 

ْمتــر مثــل عــسي -25 ِ ِ َِ َ ْ ْب النخــُُّ َّ ٍا خــصلَ ذِلِ َ ـــــ  ُ َ مل ختٍزِارَيف غ ـــــِّوُ َه األْن ـــــلِالَحُ  )7(ُي

                                                           
. ، وهـو مـا صـلب مـن األرضِنيِجَ عظيمة الـوجنتني، أو هـي مـن الـو:ُاءَنْجَوو.  غليظة العنق:ُاءَبْلَغ) 1(

 أي هـي واسـعة :ٌةَعَا سـَهـِّفَيف د.   عظيمة اخللقة تشبه الذكران مـن األبـاعر:ٌةَرَّكَذُوم.  شديدة:ٌومُكْلَعَو
  . اَهِوْطَ خِةَعَ كناية عن طول عنقها، أو س:ُيلِا مَهُامَّدُقاجلنبني، 

ْوالطلـ . وال يـؤثر فيـهُهـُلِّلَذُ ي:ُهُسِّيَؤُوي . الزرافة:وقيل سلحفاة بحرية غليظة اجللد، :ُومَْطاأل) 2( َ القـر:ُحَّ  ُادُ
ٍ أي ظهرها من عصب وحلماَهَبْلُصما اكتنف  :ِانَنْتَمـْوال .ّدويبة تلصق بالدابة ْ َ َ ٍَ  ُةَيِاحَوض . عن يمني وشاملَ

ْاليش   . وهو القراد صفة للطلح، من اجلوعهزيل :ُولُزْهَم. احيته البارزة للشمس ن:ِءَّ
داخلـة تيريد أهنـا م: اَوهُبَا أَوهُخَأَو ، الناقة به يف القوة والصالبةَهَّبَش القطعة اخلارجة من اجلبل، :ُفْرَاحل) 3(

. ِقُنـُالعَ وِرْهـَّ الظُةَيلـِوَّ الط:ُاءَدْوَالقـَو . كريمـة األبـوين:ُةَنـَّجَهُوامل. النسب مل يدخل يف نسبها غري أقارهبا
  . الرسيعة اخلفيفة:ُيلِلْمِّوالش

 ما بني ثدييـه، ويكـون :وقيل،  وسطه:وقيل، ُرْدَّ الص:ُانَلبَّوال . أي عنها:ومنها . من اإلزالق، أي يسقطه:ُهُِقلْزُي) 4(
  . ُسْلُمـْال: ُيلِالَهَّوالز. ىَّنَثُ هبا املرادوامل اخلوارص:ُابَرَْقواأل. من ذي احلافر خاصة:وقيللإلنسان وغريه، 

َة عري الوحش يف رسعته ونشاطه وصالبته، َِهبْشُمـْ الُةَاقَّ الن:ُةَانَْريَالع) 5( ْ َ  . مام يستحسن يف أوصاف اإلبلوهذاُ
  ما يتـصل:وبنات الزور.  وسطه:وقيل الصدر، :والزور .عن كل جانب: ٍضُرُ عْنَع . اللحم:ُضْحَّوالن

ُ الفتل يف الناقة:ومفتول. به مام حوله من األضالع وغريها َ   .ٌاندماج يف مرفقها: ُ
 ٌرَجَ ح:ُيلِطِْربوال .األسنان عليهام ُتُْبنَالعظامن اللذان ت :بفتح الالم  ِانَيْحَّوالل . األنف وما حوله:ُمَْطاخل) 6(

  . وجهها بالطولُفِصَ ي،مستطيل
ِّ فإن نبت سم،ُوصُ الذي مل ينبت عليه اخلُهُيدِرَ ج:ِلْخَّ النُيبِسَع) 7( ُواخلـصل .ًفاْعَ سـَيُ َ ْ مجـ:ُ  مـن ٍةَلْصُ خـُعَ

ْ أي يف رض:ٍزِارَويف غ .ٍرَعَّالش َ ختْومل. ٍعَ ْيعني أهنا ال حت،  خمارج اللبن:ُيلِالََحواأل .ُهْصَِّقنُ مل ت:ُهْنِّوُ وذلك ؛ ُبَلُ
   .أقوى هلا عىل السري
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ـــَق -26 ـــْيَتَّرَ يف حُاءَوْن ـــِْلا لَه ـــِريِصَب َ هب ـــِع  اِ ُق مْت ـــٌ ِني ويفِب ـــٌ َ اخل ِدينْ ـــَّ  )1(ُيلِهْسَ ت

ــ -27 َي عــىل يــسِذَْخت َرات وـَ
ٍ
ــَ ــَِح الَيْه ــــَوَذ  ٌةَق ــــٌلِاب َّسهنَ م ُ ْ حتَضَْر األُّ ــــلِلَ  )2(ُي

ْسمر ال -28 ُ ْ َجايُعُ َن احلْكُْرتَ يِاتَ ْ َى زيـَصَ ــــن ر  ًمـاِ ُمل يقه َّ َِ ُوس األُؤِ ــــم تَ َك ِ ــــلِْعنْ  )3(ُي

ــ -29 َوبَأَّن َأَك ــْيَاعَرِ ذْ ــَ و-اَه ــْدَق َ عرق ِ َ تلفــــعْدَوقــــ  ْتَ َّ َ  )4(ُيلِاقَسَ العــــِورُالقِ بــــَ

ــْوَي -30 ــَا يًم ــصطخداُّلَظ ــاء م ــه احلرب ً ب ِ َِ ْ ُ ُ ـــ  ْ ـــَأَك َن ض ُاحيهَّ َ ـــشمسِ ِ بال ْ ممَّ ـــولَ ُل ُ)5( 

ــَو -31 ــِْل لَالَق ْهيمِادَ حــِمْوَق ــَ وِ َ جعْدَق ــَ َورق اجل  ْتَل ُ ْ ْكضْرَ يِبِادَنُ  )6(واُيلـِى قـََص احلَنُ

َّد النَشـ -32 َراعـاِذ-ِارَهـَّ
َعيطـل نـص)7( َْ ٍ َ َا نكـــد مََهبــــَاوَجَ فْتَامـــَق  ٍفَ ٌ ْ  )8(ُلْيــــِاكَثُ

ــ -33 َنواح َّ ــٌةَ ْ رخ ــضبِ ْوة ال ََّ ــِنيَعُ ــَسْيَ ل َ هل ــ  اَ ــى بكـَل ْما نع ِ َ َ ــَرَّ ــاعَه ُا الن ــْعَون مَّ  )9(ُولُق

ْتفـــ -34 ـــِرَ َي اللب َفيهـــَِك بَانَّ ْ َرعهْدَا ومـــَّ ُ َقق عـــَشُمـــ  اَ ٌ  )10(ُيـــلِابَعَا رَيهـــِاقََر تْنَّ

                                                           
َحدود بُ الـم:ُاءَْونَالق) 1( ِ ْ ُمالَ اجل:ُقْتِوالع . األذنان:ِانَتََّرواحل .ِ األنفُةَْ   . ٌِني ولٌةَولُهُس :ٌيلِهَْسوت . الظاهر:ُِنيمبُوال .َ
ُترسع :يِذَْخت)2( ِ ْ قليـل مل  :ٌيلِلَْحتو . مجع ذابل وهو الرمح الصلب اليابس :ُِلابَوَذ . ُافَفِالقوائم اخل :ُاتَََرسالي و. ُ

ًصفها بالرسعة، حتى إن قوائمها ال تعتمد عىل األرض إال مسا خفيفا ثم ترفعها فكأهنا طري ي. فيهْغَبالُي ًّ َ.  
ُكمُاألو .ًمتفرقا :ًماَيِزو .األعصاب املتصلة باحلافر :اتَايَجُالع) 3(  النعـل ُّدَشـ :ُيلِْعنَوالت. األرض املرتفعة :ْ

  .؛ فال حتتاج لنعل يقيها احلىصالسمر يريد أن أعصاب هذه الناقة قوية كالرماح ،عىل ظفر الدابة
الـرساب  :ُيلِاقَسَالعـو، اجلبـل الـصغري :ُورُالقـو. اشتمل والتحف :َعَّفَلَتو. رسعة التقلب والرجوع :َبْوَأ) 4(

  .َّ كأن يف البيت الثالث بعد هذاَُربَخو .يصف رسعة ناقته وقت اهلاجرة وانتشار الرساب فوق صغار اجلبال
ْممو .ًرتقا بالشمسحم :ًداِخَطْصُم) 5(   .ًةَّلَ النار  الكامنة بني الرماد موتسمى ،موضوع يف الرماد احلار :ٌولُلَ
  .من القيلولة :واُيلِقو. ِ صغار اجلراد:ُبِادَنَاجلو. لون يشبه الرماد :ُقْرُالوو.السائق لإلبل:يِادَاحل )6(
َن وهو املشبه به أي كأن أوب ذراعيها أَأَخرب ك) 7(   . عىل حذف مضافي عيطلراعذ ُبْوَّ
َّشد الن)  8( َّ ْالنك. املتوسطة يف السن :ٌفَصَن. الطويلة :ُلَطْيَالع. وقت ارتفاعه:ِارَهَ   . الاليت ال يعيش هلن ولد:ُدُّ
َ نقـل اخلطـُ رسيعـةَ هنـا أن الناقـةيريد، عقلأي  :ٌولُقْعَم. مسرتخية العضدين :ِنيَعْبَّ الضُةَوْخِر) 9(     ُمِطـْلَا تُ

ْ النكُامها األرض كام تلطم النساءبأقد ا َهَّدَا خـَهـُرِْك التـي مـات بُهن، وكام تلطم النواحةَ خدودُ املثاكيلُدُّ
  .طم خدودهن ل لُطَشْنَوالنساء الاليت يتجاوبن يف البكاء أ

ُطعْقَت :يِرْفَت )10( ِوتراقي. القميص :ُعَرْدَامل. الصدر :ُانَبَّاللو. َ َ ٍمجع ترقوة وهي ع: َ ُ ْ َ ُ ْ ظـام الـصدر التـي تقـع عليهـا َ
  .ا عىل ولدهاًفُّهََل تَ الدرعًةَقِّقَشُا بكفيها مَهَرْدَ صُ أهنا ترضبواملعنى ،ٍولُبْعُ رُعَْمج  متفرقةٌعَطِق :ُيلِابَعَر. القالدة
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ُعى الوْسَ يـــ-35 ـــَا وَهـــَْيابَنَ جُاةَشـــَ ــــكِإ  ُمُُهلْوَق َن ــــَّ ْ ســــلِيبَ أَْنابَ ي ــــولْقَمَى لَمُ ُت ُ 

ـــَو -36 َل صـــُ كـــَالَق ـــُ كٍيقِدُّ ُت آمْن ـــُ ـــــك إِْهلُ أَال  ُهُل ِين َ ـــــِّينَّ ـــــك م  ُولُغْشَ عن

ـــُقَف -37 ـــْل ـــوا س َت خل ُّ ـــَأَ الِييلِبُ ـــَف  ُمُكَالَب ـــُّلُك ـــَ م َدرَا ق ـــرمحَّ ْ ال ْن مفَّ َ ـــولُ ُع ُ 

ــ -38 ــُك ْل اب ــْنُ أِنُّ ــَ طِْنإَوىَث ُتهَمَالَ ســْتَال ـــْوَي  ُ ـــًم ـــَىلَا ع ـــدباء حمٍةَ آل ْ ح َ َ َ ْ ـــَ  )1(ُولُم

ِّنب -39 ــــت أن رُ َئ َّ ــــُ ــــْوَ أَل اهللاِْوُس ـــَالعَو  ِينَدَع ِو عْف ـــُ َد رْن ـــَ ـــِل اهللاِْوُس  )2(ُولُمْأَ م

َال هـدْهَم -40 َ َّاك الـً َاك نَطـْعَي أِذَ ـــق  ـْ الـَةَلـِافَ ِآن فْرُـ ـــِ ـــَيه َيظ وِاعَوَا م ـــَتٌ  )3(ُيلِصْف

ــــَْأ تَال -41 ــــَذُخ ِين ب ــــُ الوِالَوْقَأَّ َاة وَش ْملِ َ كثــــرْوَلــــَ وْبِنــــْذُأ  َ ُ َّت يفَ ِ  ُيــــلِاوََق األْ

َم مْوُقـــَ أْدَقـــَل -42 َامـــا لـــَقُ ِوم بـــُقـــَ يْوً ــ  ِهُ ــَى وَرَي ــُعَمْسَي ــَ م ــسمع الفْوَا ل ِ ي ُ ــََ  )4(ُلْي

ُلظــــل ي -43 َّ ِعــــد إْرََ ُ ِول بـــُســـَّ الرَنِمـــ  ُهَ لــــَونُكــــَ يْنَ أَّالَ  )5(ُلْيـــِْوَن تِن اهللاِِْذإِ

َت يْعَضـــَى وَّتــَح -44 ـــِيف  ُهُعـــِازَنُ أاليِينـــِمُ ِي نقمـــات قِ ذِّفَ ك ٍ َ َ ـــهَ ُيل ـــلُ ُ القي ِ)6( 

ـــذاك -45 َل َ ـــب َ ُأهي َ ْ ـــِ عَ ـــهِّكلُ أْي إذِدْن ُم ـــِوق  ُ ِل إْي ـــك مَ َن َ ـــَّ َوب وُسْن ـــٌ  )7(ُولُؤْسَم

ُ مــن ضــيغم بــضـراء األرض خمــدره-46 ْ ُْ ْ ََ ْ َ ََ ِ َ ِ ِ ٍ َ ْمــن  ِ َّن عثــْطــَبِ َ ْ غيــَرِ ُل دِ  )8(ُلْيــِ غُهَنــْوٌ

                                                           
  .نعش امليت :ُاءَبْدَ احلُةَاآلل) 1(
ِومج ؛ فيهٌوعُمْطَمَ وٌّوُجْرَم:ُولُمْأَمو. هتددين بالقتل :ِينَدَعْوَوأ. ُتِْربْخُأ:ُئتِّبُن) 2(  هلذا البيت ٌةَئِطْوَ ما تقدم تُيعَ

  .ُتِْئبْنُ أ:ويروى ،فإن غرضه من القصيدة التنصل واالستعطاف
  . عىل النبوةٌ زائدةٌةَّيِطَ ألنه ع ؛ً نافلةُ القرآنَيِّمُوس ؛ الزيادة :ُةَِلافَالنو. زادك هدى :َاكَدَه) 3(
  . حضورهواملراد ،@÷جملس النبي : هناواملقام، حذوفاملقسم ال  هذاجواب و لقد أقوم فهواهللاِ أي) 4(
ُ العطية، واملراد هبا هنا األمان، :ُلْيِْوَنالت)5( َّ   .ِهِمَظِِعوخص الفيل ل . مقامي الضطرب من الفزعُواملعنى لو كان الفيلَِ
ْ مج:ُاتَمََقنال و.  هباُلَمْعُ ألن األشياء الرشيفة ت من اليدين ؛ اليمنيَّصَخ) 6(   .ٍةَمِْق نُعَ
ُأهيب)7( َ ْ ُأخوف :َ َ ْ   . وما نقل عنكول عن نسبكؤعن سببها أي مس :ٌولُؤْسَمو ،أي إىل أمور صدرت منك :ٌوبُْسنَوم.َ
ْخمو.  ما واراك من شجر ونحوه:ِضَْر األُاءََرضو  . األسد:ُمَغْيَالض) 8( ُ أمجته:ِدََس األُرَدَ ُ َ َّعثر.  وغابتهَ  موضع :َ

ُ األمجة:ُلْيِالغو. ِدُْسر باألمشهو َ   .من خادر من ليوث األسد مسكنه: روىُوي ،َ
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ــَي -47 ــُدْغ ْيلحم رضَو ف ِ ُِ ْ ــُ ِامنيَغ ْ ــَ عَ ُشهْي ــ  اَمُ ــَْحل ِم م ــَنٌ ــْعَ مِاسَّ الن َور خُف ــلِادَرٌ  )1(ُي

ــــَِذإ -48 ــــُرِاوَسُا ي ــــا ال حي ِ قرن َِ ً ــــْ َل ل ْك القـــرُْرتَ يـــْنَأ  ُهُّ ِ ِن إَ ـــَ وَّالَ ـــْفَ مَوْه  )2(ُولُل

ـــِم -49 ـــَ تُهْن ِل ســـَظ َاع اجلـــَبُّ ِ متـــــشى بَالَو  ًةَزِامَ ضـــِّوُ َّ َ ِيـــــهِادَوَ ُاجيـــــلََر األِ ِ)3( 

ــــَالَو -50 ِال بَزَ ي ــــهِادَوُ ــــَ أِي ــــُخ َو ثق ــــُم  ٍةِ ـــْ الُحَّرَط ـــْرِّالدَ وِّزَب َان مـــَس  )4(ُولُكْأِ

ـــَّ الرَِّنإ -51 َول لُس ـــَ ُور يُن ـــْسٌ ـــَضَت ِاء ب ـــَهُم  ِهُ ـــَّن ِد م ـــيْنٌ ُ س ـــِوف اهللاُِ  )5(ُولُلْسَ م

ــ -52 ِيف عــصبة م ٍ ْ ــْنُ ــْيَرُ ق َش ق ــَالٍ ُلهِائَ ق ــ  ْمُ َن مْطَبِب ــِ ــَةَّك ــَا أَّمـ ل ــوا: واُمَلْس ُزول ُ
)6( 

ــَز -53 ــَوا فُال ــْنَ أَالَا زَم َاس والَك ــشفٌ ٌك ُ ْ ميـــَالَ وِاءَقـــِّ اللَدْنـــِع  ُ َل مِ  )7(ُيـــلِازَعٌ

ـــ -54 ـــم الع َش ُّ َني أِانَرُ ـــْبِ ُال لبَط َ ـــهٌ ُوس َج دْسَ نــْنِمــ  ُمُ ِد يفُاوِ َ اهلَ َا رسَجــْيْ  )8(ُيــلِابَ

                                                           
  .ٌعَطِ ق:ُيلِادَرَخو .؛ وهو الرتابِرَفَ ممرغ يف الع:ٌورُفْعَمو.  يطعم اللحم:ُمِحْلُي) 1(
  .ُ أي ملقى، جمدول:ويروى ، املهزوم:ُولُلْفَاملو . املقاوم:ُنْرِالقو يواثب، :ُرِاوَسُي) 2(
ُأسود أي :ّوَاجل) 3( ُ ِّ الربُ   . اجلامعات من الرجال:ُيلِاجََرواأل . من هيبتهةن ساك:ٌةَزِامَضو .  الواسعَ
ِ بواديه :289 يف رشح بانت سعاد)4( ِ َ ُ خرب ِ َ ُيزالَ َ ٌ مقدم، َ َُّ ُومطـرح اسمها مـؤخر، :وأخو ثقةَ َّ وإن -صـفة لـه : َُ

ُ؛ إلن إضافة مطرح ليست حمضة فهو نكرة-كان نكرة َّ ِ يطلق عىل أمتعة البزاز، وعىل السالح، وهو :َوالبزُّ .َُ َّ َ
ِوالدرسان. املقصود هنا َ ْ ِّمعطوف عىل البز: ِّ ٍمجع درس بكرس الدال: َ ْ ِ ُ ْ ُالثوب اخللق البايل، ومثله يف تكسري : َ َُ ْ ِ ُ ِ

ِفعل عىل فعالن صنو وصنوان، وقنو وقنوان ِ َِ َ ٌ َ َ ٌ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ ُومأكول. ٍ ُ ْ ِ الدرسان عىل السيف، ويقع. خو ثقةألصفة ثانية : َ َ ْ ِّ
ِوالدرع، واملغفر َ ْ ُوالدرس: 8/282 التاج ويف. 6/79اللسان . ِ ْ ِ الثـوب اخللـق كالـدريس واملـدروس، :ِّ ُِ ْ ََّ َ َِ ُ ِ

ُواجلمع ْ ُأدراس ودرسان: َ َ ْ َِ َ ٌ ْ َّرضُم: 4/155 سري ة ابن هشام ويف. َ ِّ البزُجَ   .خمضب بالدماء أي  :َ
  .من سيوف اهللا: ÷فقال . ألهنا مرضب املثل يف اجلودة:  أنشد من سيوف اهلندً أن كعبايروى) 5(
  . اهلجرةُدِصْقَ ي،وا من مكان إىل مكانُلِقَتْ ان:واُولُوز .»يف فتية«: ىَوْرُيَو ،يف عصبة) 6(
ٍ مجع نكس، الرجل الضعيف:ٌاسَكْنَأ) 7( ْ ُ بذلك تشبيها بالنكس من السهام، وهو الذي انكـرس فسمي ؛ِ  أي ُهُوقـً

َ مجع أكشف:ُفُشُوالك .نصله َ ، وهو الذي ال سيف معه، َلَيْمَ مجع أ:ُيلِوامل . معه يف احلربَسُْر وهو الذي ال تْ
ْأو هو الذي ال حي ْ عىل الرسُّرِقَتْسَ اخليل وال يَوبُكُ رُنِسُ ٍ مجع معزال:ُيلِازَعَوامل .ِجَّ َ ْ   .، الذي ال سالح معهِ

.  مع استواء أعاله، وذلك مـن عالمـات الـسيادة والكـرمٌّوُلُهو الذي يف قصبة أنفه ع مجع أشم، و:ُّمُّالش) 8(
ْ عنده الدماء وهتُلَطْبُ بذلك ألنه توسمي ؛ٍلََط مجع ب:ُالَْطَبواأل.  األنف:ُِنينْرِوالع  .ٌرْأَ منـه ثـُالَنـُ، وال يُرَدُ
َالرسَو .فقرصه احلرب، وأصله ممدود :اَجْيَواهل . داود أراد به الدروعُجْسَنَو   . مجع رسبال:ُيلِابَّ
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َيض ســِبــ -55 َغ قــِوابٌ َّ شــكْدُ َ هلــْتُ َا حلــَ َهنــــَأَك  ٌقَ ــــق القفعــــاءاَّ ِ حل َ َْ َ ُ ْ جمــــَ  )1(ُولُدَ

ــَل -56 ــَوا مُسْي ِيح إِارَف ــَ نْنَ ــِ رْتَال ُاحهَم ـــا وْوَق  ُمُ َم ـــَلً َوا جمُسْي ـــا إِازَ ِيع ـــِا نَذً  )2(واُيل

ِ اجلَْيشَ مَونُشْمَي -57 ْال الزهَمْ ُّ َر يِ ُصمهْعـِ ُ ِب إَْرض  ْمِ ِرد الــــسود التنابَا عــــَذٌ َ َّ ُ َُّ  )3(ُيــــلَّ

ْع الطعـــُقـــَ يَال -58 ِن إَُّ ِورهُحـــُ نِ يفَّالُ َا هلــم عــَومــ  ُمِ ْ ُ َاض املــَيــِ حْنَ ُوت هتليــلِ ِ ْ َ ِ
)4( 

ُإذا عرد السود التنَابيل«:  قال كعبفلام ِ َّ ُ ْ َُّ َّ َ وإنام يريد األنصار؛ لقـول صـاحبهم، -»َ
لـو ذكـرت : ÷ له النبـي فقال غضبت عليه األنصار؛ -وخص املهاجرين بمدحته

 ويذكر بالءهم مع فقال بعد أن أسلم يمدح األنصار! ٌاألنصار بخري فهم لذلك أهل
  :]4/157ابن هشام [َ وموضعهم من اليمن÷ِرسول اهللا 

ـــ ـــن رسه ك َم َّ َ ـــَرَْ ـــاة ف َم احلي ِ ـــُ ِنــب مــْقِيف م   ْلَزَال ي ٍ   )5(ِارَصْنــَي األِِاحلَ صــْنَ

ـــِرَو ـــَمكـــْوا الُث َارم ك َ ـــِابِ َرا ع ـــْنً ــــِ اخلَّإن   ٍِرابَ ك ــــَي ُار ه ــــَ بُمَ ــــَْخو األُن  ِارَي

ِرهْكـــــُامل ـــ  ٍعُرْذَأِ بـــــَّيِرَهْمَّ الـــــسَنيِ ـــِ اهلِِلافَوَسَك ـــِّيِدْن ـــِْريَ غ )6(ِارَصِ ق

ْ حمٍُنيْعَأِ بــــــَينِرِاظَّوالنــــــ ــــ  ٍةَّرَمــــــُ َاجلَك ــــْمْ َر غ ــــِلَ كِْريِ َة األَيل ــــِ  ِارَصْب

ــــــْوال ُوســــــهُفُ نَنيِعِائَب ــــــَِن لْمَ ــــِْلل  ْمِهِّيِب ــــْوَم َت ي ــــَمْوِ ــــانق وك ِ تع ٍ ُ َ ِرارَ َ 

ِاهنَيــــْدَ أْعــــن ََاسَّ النــــَدينِائــــَّوالذ ـــــِب  ْمِ ِّيفَرـْشَامل ـــــِبَ وِ َالقن ـــــارَا اخلَ ِط َّ)7( 

                                                           
َّوشك. الطويل التام، وهذان وصفان للرسابيل يف البيت السابق:ُِغابَّالس) 1( بالـسني، ) ْتَّكُسـ(، ويروى ْتَجُِس ن:ْتُ

ْجمَو . نبات له شوك ينبسط عىل وجه األرض يشبه حلق الدروع:ُاءَعْفَوالق.ْتَقِّيُ ض:ومعناه ْ حم:ُولُدَ   .ِةَْعنَّ الصُمَكُ
 .ال يفرحون إذا نالت رماحهم:  و يف رواية) 2(
َردَعَو . مجع أزهر وهو األبيض:ُرْهالزُّ) 3(   .، وهو القصريٍالَْبِن مجع ت:ُيلِابَنَّوالت. وهرب منهِِهنْرِ عن قَبَّكَ ن:َّ
 يف ُنْعـَّ الطُعَقـَيَأعـدائهم ف عـىل ُامَدْقـِ يف ظهورهم بل من شأهنم اإلُنْعَّ الطَعَقَيَ فَونُّرِفَوصفهم بأهنم ال ي) 4(

َ عن قرنه هتليال إذا فَلَّلَ، هٌارَِر ف:ٌيلِلَْهتَو .نحورهم وصدورهم ً   .َّرِ
  .أراد الفرسان:  اجلامعة من اخليل، ومجعه املقانب:َِبنْقِامل ُلْصَأ) 5(
ِّ اهلنديِِلافَوَسَك ، الرمح:ُّيِرَهْمَّالس) 6( ِ ْ يصف أذرعهم بحوايش السيوف:ِْ ُُ َ ْ ، وقد يريد به الرمـاح؛ ألهنـا قـد َ

ج: وسافلة الرمح. نسبت إىل اهلند َّنصفه الذي ييل الزُّ ُ ُْ اخلط،  إىل ًوتنسب الرماح أيضا ،]943القاموس . [ِ
ٌّخطي: فيقال ِّ   . 2/421، والسري النبوية للخشني 26 ديوان كعب ص .َ

ُّيفَْرشَوامل . املانعني الدافعني:َينِدِائَّالذ) 7( َ نسبة  إىل مشارف باليمن؛ السيف:ِ ِ َ   . املهتز:ُارََّطواخل .َ
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َون يرُرَّهــــَطَتَي ْ نــــسُهَونــــَ ُكا هلــــُ َ ـــ  ْمً ـــِاءَمِدِب ِ علْنَ م ـــَ ـــُق ـــُ الكَنِوا م  ِارَّف

ـــ ُدرب ِ ـــَوا كَ ـــِرَا دَم ـــْتَب ـــةْطَبِ ب ٍن خفي
َّ ِ َ ِّغلب الر  ِ ُ ْ ِ ضواريِودُُس األَنِ مِابَقُ َ

)1(  

ـــــَلَا حَِذإَو ـــــَنْمَِي لَتْل ِوك إُع ـــــَ ِت عْحَبْصـــَأ  ُمِهْيَل ِاقـــلَعَ مَدْنـــَ   )2(ِارَفـــَْغ األِ

َم بـــْوَا يـــًّيـــِلَوا عُبـــََرض ْ رضٍرْدَ ــــَد  ًةَبـــَ ــــِتَعْقَِو لْتَان ِا مجَه ــــَ ــــع ن ِي )3(ِارَزُ

ِام عَوْقـــَ األُمَلـــْعَ يْوَلـــ ُلـــهُي كِمـــْلُ َدقَصَ لــــْمِيهِفــــ  َّ  يِارَمــــُ أَينِذَّي الــــِنَّ

ــــ ــــإهنمَِذ إٌمْوَق ْا خــــوت النجــــوم ف َّ ُُ ُ َُّ ِ  )4(يِارَقـــــَ مَِنيلِازَّ النـــــَنيِقِارَّللطـــــ  َ

ِّيف الغـــر َّ غـــسْنِ مـــُ ِان مـــَ ٍ جرثومـــةْنَ
َ ُْ َأعيــــت حم  ُ َ ْْ َ َافرهــــَ ُ ْ املنَىلَا عــــِ  )5(ِارَقــــِ

  .]4464 رقم 4/451أسد الغابة [ا بردة له، وهي التي كانت عند اخللفاءًكعب÷ النبيومنح

  :)6(ءاَدُرسية قيس بن سعد بن عبادة إىل ص -76

، َاءَدُ لقتـال قبيلـة صـِانةَرْعِ يف أربعامئة إىل ناحية اليمن بعد انرصافه من اجل÷عثه ب 
أنـا وافـد قـومي إليـك وكفيـل : ÷فقدم زياد بن احلـارث الـصدائي، وقـال للنبـي 

ْبعد مخأصحاب زياد   وقدم، البعثَّدَرَ ف؛بإسالمهم : ÷ رسول اهللا فقال ؛اًوم يَ عرشَةَسَ
 علـيهم؟ ِينُرِّمَؤُأال تـ:  ثم قال،بل اهللا هداهم: فقال، َاءَدُا صَخَا أَ يَكِمْوَ قِ يفٌاعَطُ مَكَِّنإ

                                                           
  .ِدْيَّ الصُةَدِّوَعَتُ م:ٍارَوَضَو .اَهُالظِ غ:ِابَقِّ الرُبْلُوغ . موضع تنسب إليه األسود:ٌةَّيِفَخَو .واُدَّوَعَ ت:واُبِرَد) 1(
 كقفل، وبفتح الغني وهو ٍرْفُ مجع غ:ُارَفَْغواأل . املوضع الذي يمتنع فيه من احتلهوهو ٍلِقْعَ مجع م:ُلِاقَعَم) 2(

ًوهو ولد األروية، وهي أنثى الوعل، وجيمع أيضا عىل: قليل ِ َّ ِ ْ ٍغفرة وغفور: ُ ُ ُْ ٍ َ ؛ ، يرضب هبا املثل يف االمتنـاعِ
  .7/315، وتاج العروس 264روى ص :  مادةواملختار، 5/28اللسان . فال تعيش إال يف شواهق اجلبال

َّيلَ أراد به ع:اًّيِلَع) 3(  ولـد أخيـه عبـدمناة بـن َلَفَ ألنه ك؛ تنسب بنو كنانةوإليه بن مسعود بن مازن الغساين، ِ
  .، واملرضوب يوم بدر قريش وهم يعودون إىل كنانة فنسبوا إليه؛كنانة بعد وفاته

ْ سقطت ومل مت:ُومُجُّ النِتَوَخ) 4( ي، وهـو ِرْقـُ مجـع م:ُّيِارَقَوامل .ً الذين يأتون ليال:َونُقِارَّوالط .اَهِئْوَ يف نْرِطُ
  .الكثري اإلطعام للضيوف

َ هبُرَْقنُ حديدة كالفأس ي:ُارَْقنِاملَو .ِرْفَ مواضع احل:ُِرافَحَاملو . أصل اليشء:ُةَومُثْرُاجل) 5(   .اِ
. 2/357، واالكتفـاء 4/163، وسـرية ابـن كثـري 332، وحممـد رسـول اهللا ص 6/322سبل اهلـدى  )6(

   .ً فرسخا42ن قبائل مذحج، بينه وبني صنعاء  حي من اليمن م:وصداء
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 ، فـأذن، يف صالة الفجرَنِّذَؤُا، وأمره أن يَهَكََرتَ ف؛ وال خري يف اإلمارة للمؤمن،بىل: قال
  .)1(»ُيمِقُ يَوُهَ فَنَّذَ أْنَمَ و،َنَّ أذَاءَدُا صَخَ أَِّنإ«: ÷ فقال َيمِقُفأراد بالل أن ي

W)2( رسية عيينة بن حصن-77 
َسببها ُ َ ِ أن بني متيم  شهروا السالح يف وجه برش بن سفيان، ومنعوه من أخـذ الـصدقة َ ِْ

نحن أسلمنا وال بد يف ديننا مـن : هلم بنو كعبفقال من جرياهنم بني كعب من خزاعة،  
ٌواهللا ال ندع بعريا واحدا خيرج، فقدم برش وأخـرب النبـي : بنو متيمفقال دفع الزكاة،  ًْ ِ َ ِ َ َ ً َُ ؛ ÷َ

ٌّفبعث عيينة يف مخسني فارسا إليهم، ولـيس مـع عيينـة مهـاجري  وال أنـصاري، فهجـم ً
َّعليهم وأخذ مواشيهم، وأرس أحد عرش رجال ومثلهم من النساء وثالثـني صـبيا، وفـر  َ ْ ًَ ًّ َ َِ َ ِ

َ السبي وكأنه يتوقع قدوم أهلهم فيتألفهم بردهم؛ فجـاء عـدة ÷ الباقون، فحبس النبي
ِكعطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، وعمرو بـن األهـتم، فنـادوا: من وجوههم ْ ِّ ِ ِ يـا : ُ

ٌحممد اخرج إلينا، فقال بالل ُرسول اهللاِ خيرج اآلن، فخرج، وأقام بالل الصالة فتعلقـوا : ُ ُ َ
ُ، وقدموا ÷طيبنا وشاعرنا فاسمع منا؛ فتبسم رسول اهللا أتيناك بخ: به يكلمونه قائلني له َّ َ َ

ِعطاردا فخطب، فرد عليه ثابت بن قيس بن الشماس ثم قام بعده الزبرقان وأنشد َِّ ََّ ِ ْ ْ ُ َّ َ ًَ َ َُ ِ ُ :  
ـــَن ـــوُ املُنْح ـــك َُل ـــَالَف ُي يَ ح ـــُبِارَقٌّ ــَف  اَن ــُا املَين ــِفَ وُوكُل ــَين ْا تن ــُبَصُ َ البي  )3(ُعِ

ْوكـــم َ ِا مـــن األحيـــاء كلهـــَنَْرسَ كـــَ ِّ ُ ِ َ َ ـــ   ِمِ ْعن ِّد النِ ـــَ ـــَه َاب وف َ ِّل العـــزْضِ ِ ـــعُ ُ يتب َ َُّ 

ــ ْونح ــََ ِن يطع ُ ــُ ــد القح ْم عن َ َ ِ ُط مُ ــِعْطِ َمن ِّمـــن الـــش    اُ َ َاء إذَوِ ِ ُا مل يـــِ ُس القـــزعَنْؤَ َ َ ِ
)4( 

ُفننحـــر الكـــ ُ َ َ ْ عبَومَ ِطـــا يفَ ُ أرً ِومتنـــاَ َ
 )5(  

 
ــــ َّللن ِازلِ َني إذِ ِ ــــَا مــــَ ُا أنزل ِ ُوا شــــبعُ ِ  واَ

                                                           
 . 1/315 واالعتصام ،199الرتمذي رقم )1(
  .6/324، وسبل اهلدى 3/200، والسرية احللبية 3/973والواقدي . 2/160، والطبقات 270-4/269ابن هشام )2(
  .1/284مني ، وعمدة احلفاظ للس8/26اللسان .ٌةَعِْيا  بَهُدَرْفُ، ممصىل النصارى :ُعَِيالب) 3(
 .8/271اللسان .ٌةَعَزَ سحاب رقيق يكون يف اخلريف، مفردها ق:ُعَزَالق) 4(
خمتـار الـصحاح . العبيط من الدم اخلالص الطري :اًطَبَعَو .َاءَمْوَ الناقة العظيمة السنام، مفردها ك:ُومُالك) 5(

  .ُلَْص األ:ُةَومَُراأل .408
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  :فقالأجبهم يا حسان، : ÷  رسول اهللافقال
ـــذ  َّإن ال َّ َائب َوِ ِ

ـــن)1( ْم ـــِ ْ فه ِر وإخـــوهتِ ِ َ َِ ــــد  ْمٍ ْق ــــَ ُ بين َّ ــــَ ــــنة للن َّوا س َِّ ً ــــعُ ُاس تتب َ َّ ُ ِ 

ــرىض َي ــَ َ هب ــن كِ ــل م َا ك َُ ــتُّ ْان ِ رسَ ــهْيَ ُرت ُ ــ  َ ْتق ــَ ــذي رشع ــاألمر ال ــه وب ُوى اإلل َ َ َّ َِ َ ِ َِ  واِ

ٌقـــــوم  ُإذا حـــــاربَ َ َ ُوا رضوا عـــــدوهمِ ُ َّ ُ َ ْأو  َُّ ُاولَ حــَ ِع يفْفـــَّوا النَ ْ أشــَ ْاعهمَيَ ِ ُ نفعـــِ َ  واَ

ُســـجية تلـــك مـــنهم غـــري ْ ََ ُ َِّ َِ ٌ ْ حمِ ٍدثـــةُ َ َإن اخلالئــــق   َ ِ َ َّ ْفــــاعلمِ َ ْ َ رشهــــَ ُّ ُا البــــدعَ َ ِ 

َّال يرقـــع النـــ ُ ْاس مـــا أوََ ْهـــتَُ ُ أكفهـــمَ ُ ُّ ُ ِّعنـــد الـــد  َ َ ُاع وال يَفِ َ ُ مـــا رقعـــواَونُوهـــِ َ َ 

ُّوال يـــضن ِ َ ْون عـــنَ َ ْ مـــوَ ْىل بفـــضَ َ ِ ُلهمً ِ ـــــاهلم   ِ ُوال ين ُ ُ َ َ ْ مطِ يفَ ـــــعَ ـــــع طب ُم َ َ ٍ َ
 )2( 

ـــاس ســـب ـــان يف الن َّإن ك َ ِ َّ ِ َ َْ ـــدهمِ ُاقون بع َ ْ َ َ ـــ  ُ ُفك ـــعُّلَ ـــبقهم تب ـــى س ـــبق ألدن ُ س َ ْ ْ ْ َْ ْ َ َِ َ َ ٍ 

ْأكــــرم بقــــوم رســــول اهللاِ شــــيعتهم ُ َ ُْ َ ُْ ِ ُ ٍ َ ِ ِ ْ َّإذا تفر  َ َ ََ ُقــــــت األهــــــواء والــــــشيعِ َ َ َِّ ُ ْ َ ِ َ 

ِأعفــــة ذكــــرت يف الــــوحي َْ َ ِ ْ ِ ُِ ٌ َّ ْ عفــــتهمَ ُ ُ َّ ـــــع  ِ ـــــردهيم طم ـــــون وال ي ُال يطمع ُ َ ُ ََ ُ ْ ََ َ ِْ ِ َ َ 

ـــع ـــوت مكتن ـــوغى والم ـــأهنم يف ال ٌك َ َِ َ ْ ُ َ ْ َُّ ْ َ ِ ُ َ ِأســــد ببيــــشة يف  َ َ َ ْ َ ِ ٌ ْ َ أرســــاغهاُ ِ َ ْ َ
ُفــــدع)3( َ َ 

ـــــال ـــــرون إذا ن ُال يفخ َ َ َ ِْ ُ َ َ ـــــدوهمَ ُوا ع ُ َّ ُ ـــال خـــور  َ ٌوإن أصـــيبوا ف ُ َ ُْ َِ ُ ُوال جـــزع)4(ِ ُ َُ َ 

ْإذا نـــــصبنا حلـــــي مل نـــــدب هلـــــم ٍُّ َ َّ ْ َِ َِ َْ َ َ َ َ ـــذر  ِ ـــشية ال ـــدب إىل الوح ـــا ي َكم ََّ ِ ِ َِّ ْ َ ََ ِ ُّ  )5(ُعَ

ــــا خمالبهــــ ــــسمو إذا احلــــرب نالتن َن ُ ُِ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ َْ َ ــشعوا  اِ ــا خ ــن أطرافه ــانف م ُإذا الزع َ َْ َ ِ ِ َِ ْ ََ ُ َ َّ ِ)6( 

                                                           
  .ادة السهبم األعايل، وأراد :ُبِائَوَّالذ) 1(
   .ُسَنَّ الد:ُعَبَّالط) 2(
ِواملوت مكتن) 3( َ ْ ٍ مجـع رسـغ، وهـو :األرساغو .عىل مخس مراحل من مكة مام ييل اليمن: بيشةو .ٍانَ أي د:ٌعُ ْ ُ

ٌفدعَو.  القيدَِطبْرَموضع م َ   . يزيدها قوةورسعةٍةَيِاحَ إىل نٌاجَجِوْ اع:َ
  . الضعفاء:ُرْوـُاخل) 4(
َ أي كام يدب الذر)5( َّ ُّ ِ ٍع وهو ولد البقرة الوحشية إىل أمه، وهي املذرع أي ذات ذرعَ َ َ َ ُْ ُ ُِ ٌوفـرس،  8/96اللسان . ُ ََ ٌ مـذرع َ َّ َُ

ُوأصلهإذا كان سابقا،  ْ َُ َ الفرس يلحق الوحيش وفارسه عليه فيطعنه طعنة تفور بالدم فتلطخ ذراعي الفرس بـذلك َ ِِ ِ َِ َ ِّ َ ْ َ َِ ِ َ َ ُ ِْ َ ُ َ ُْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُُ َّ ُ
ُالدم فيكو َ َ ِ ِن عالمة لسبقهَّ ِ ِْ َ ًَ َ ٌ، وأسد مذرع 2/190هتذيب اللغة . َُ ََّ ُ ََ ٌ ِعىل ذراعيه دم فرائسه: َ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ْ َ   .8/94اللسان . ََ

  . أي تذللوا:خشعوا. أتباعهم :أطراف الناس) 6(
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ــنهم ــذ م ُخ ُ ْ ِ ْ ــضبواُ ــوا إذا غ ــى عف ــا أت ُ م ًِ َ َ ِْ َ َ َ ُوال يكــن مهــك األمــر الــذي منعــوا  َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ُّ َ ُ َ 

ْفــــإن يف حــــر َ َّ ْهبمَِ ِ ْ فــــاتِ ْركَ َ عــــدُ ُاوهتَ َ ًا غريضاًّمَس  ْمَ
َّعليـه الـص)1( ِ َ َّاب والـسَ َ ُلعُ َ

)2( 

ـــ ْأه ـــمَدَ ْى هل ُ ـــَ ـــه قل ْ مدح َ ُ َ ْ ـــؤَ َب ي ُ ُازرهٌ ُ َ لـــسَّبَحـــَا أَيمـــِف  ِ ٌان حائـــك ِ ِ ُصـــنعٌ ََ)3( 

ــــم ْوأهن َُّ َ ــــَ ــــضل األحي ْ أف َ ُ َ ــــمَ ُاء كله ِ ِّ ُ َإن جد بالنـاس جـد القـول أو شـم  ِ َ َ ِ َ ُّ ِ ِ ِ َّ َ  )4(ُعواِ

ٌتعلمن واهللا إن هذا الرجل مؤيد مصنوع لـه؛ : فخال الوفد بعضهم إىل بعض، فقال قائل َ ََّّ ِ َّ َُ َ
َخلطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شـا ْْ َ ْ ُ ُ ُِ ِ ُِ ُ َ ْ َ ِ ا، فـرد النبـي َ َّعرنا، وهلـم أحلـم منـَّ ْ ََ ُ َْ ِ َِ َ ُ َ َ ِ÷ 

َيف هذا الوفد لـما رفعوا أصواهتم ونـادوا رسـول اهللاِ -فنزلعليهم السبي واألرسى،  ََّ ِ ْ َ÷-
ــاىل ــول اهللا تع ُق ْ َ :﴿$pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#þθãèsùös? öΝä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏNöθ|¹ Äc©É<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρãyγøgrB …çµs9 

ÉΑöθs)ø9$$Î/ Ìôγyfx. öΝà6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 βr& xÝt7øtrB öΝä3è=≈yϑôãr& óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρâßêô±s?﴾ ]5(]2:احلجرات(.  
ِ الوليد بن عقبة إىل بني المصطلقإرسال ِ َ َْ ُ ْ ِ ْ ِ)6(W 
 وكان قد أسلموا وبنوا املساجد، وكانوا جلمع صدقات بني املصطلق، ÷ بعثه

ًيد عداوة يف اجلاهلية، فتلقاه عرشون منهم باجلزور والنَّعم فرحا به، بينهم وبني الول َ ََ َ ِ ِ ُ ََ ٌ َ
َ متجملني بالسالح، فظنهم خرجوا لقتاله؛ فرجع قبل أن ÷ًوتعظيما هللا ورسوله  َ ََ ِّ َُ َ ِ َ

ُ بأهنم ارتدوا؛ فهم رسول اهللا ÷َيصل إليهم؛ فأخرب النبي  َّ ْ ََّ َ ُ َ  بغزوهم، فأتوه ÷ِ
$﴿: ة؛ فنزل قول اهللاوأخربوه باحلقيق pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β Î) óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ 

(# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒöθ s% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù=yè sù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ﴾]ثم  ]6: احلجرات
                                                           

ًّطريا  :ًيضاِرَغ) 1( ِ   .غري بائتَ
ُالصاب) 2( ُلعَّ والسَّ َّ رضبان من الشجر مران:َ ٌّ، أو سم، أو رضبُ ِ من الصرب، أو بقلة خبيثة الطعمَ ْ ْ ََّّ ُ َ ٌ ِْ َ َ َ َ ِ   . 942ق. ِ
ُصنع )3(   .حيسن العمل أي  :ََ
  . جارية شموع، إذا كانت كثرية الطربومنه الطرب واللهو، :ِعَمَّ الشُلْصَأَووا،  ُل َِزَ أي ه:واُعَمَش) 4(
  .319أسباب النزول و ،9/221 وجممع البيان ،13/26/159تفسري الطربي مج)5(
ــشام ) 6( ــن ه ــديو، 3/308اب ــزول ، و3/115 والطــربي ،3/973الواق ــباب الن ، والكــشاف 322أس

  .2/161، وطبقات ابن سعد 4/361-362
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َمن حتبون أن أبعث إليكم؟ قالوا: قال ُّ ِ ُ ْ ِعباد بن ب:َ َ َ َّْ ٍْرش، فبعثه إليهم يأخذ صدقات َ
ِهم رشائع اإلسالم، ويقرمأمواهلم، ويعل ْ ُهم القرآنئُ ُ.  

َ رسية قطبة بن عامر إىل خثعم-78 َْ َ ْ َُ ِ  ))1(هـ9يف صفر سنة (: ْ
ً يف عرشين رجال إىل حي من خثعم بناحية تبالة، فخرجوا فأخذوا رجـال ÷ بعثه َ ًُ َ ََ ٍَّ َ

قومه فقتلوه، ثم انتظروا حتـى نـام القـوم فسألوه فاستعجم عليهم، فجعل يصيح ب
ًفأغاروا عليهم، فاقتتلوا قتاال شديدا حتى كثرت اجلرحـى يف الفـريقني، ونـرص اهللا  ً

ُاملسلمني عليهم؛ فسبوا وغنموا َِ َ َ ْ َ َ.  
@))3(هـ9يف ربيع األول سنة(:ِ إىل بني كالب)2( رسية الضحاك بن سفيان-79 @

ٍلمة، فلقوا بني كالب  األصيد بن سومعه  عىل رأس جيش÷ بعثه ِ ِ َ ُ إىل فـدعوهم ََ
َاإلسالم فأبوا؛ فقاتلوهم فهزموهم وغنموا أمواهلم، فلحق األصيد أباه سلمة   وكانُ

ُ األصـيد فـرضبعىل فرس له فدعاه إىل اإلسالم وأعطاه األمان؛ فسبه وسب دينه؛ 
ستمسك به ُ وقع الفرس ارتكز األصيد عىل رحمه يف املاء، ثم افلامعرقويب فرس أبيه، 

  . ُحتى جاءه واحد من املسلمني فقتله، ومل يقتله ولده
                                                           

  .3/981، والواقدي 6/327 وسبل اهلدى ،2/162الطبقات )1(
َّمره ً متوشحا بسيفه، وكان من الشجعان األبطال، يعد وحده بامئة فارس، أ÷ كان يقوم عىل رأس رسول اهللا )2(

ًهل لكم يف رجل  يعدل مائة يوفيكم ألفا؟ فوفاهم : النبي عىل بني سليم يف فتح مكة، وكانوا تسعامئة، فقال هلم
ِقال فيه العباس بن مرداس السلمي. ًبالضحاك، وكان رئيسهم؛ ألهنم مجيعا من قيس عيالن َ ُّ:  

ْإن الــــــذين وفــــــوا بمــــــا عاهــــــدهتم ُ ََ َْ َ ِ ْ َ ََ َِّ َّ ُجـــــيش بعثـــــت    ِ ْ َ ْ ََ َعلـــــيهم الـــــضحاكاٌ َ ُ َّْ َُ َ 
ـــــــــه ـــــــــسنان كأن ـــــــــه ذرب ال ُأمرت َ َُ َّ َ ِ َ ِّ ْ َِّ َ َ ـــــــا   َ ـــــــدو يراك ـــــــه الع ــــــــما تكنف َل َ ََّ َ ُُّ ُ َ َّ َ َ َ 
ــــــارة ــــــدين وت ــــــابق بالي ــــــورا يع ًط ََ ًَ َ ْ َ َ ُ ِْ ِ ُِ ــــــا   َ ــــــا بتاك ــــــاجم حازم ــــــري اجلم َيف َّ َ ً َ َِ َ َِ َ ِ ْ 

ُربَّوالذ، 1255 رقم 2/295، واالستيعاب 2556 رقم 48، 3/47 أسد الغابة  لـسان . احلاد من كل يشء: ِ
  . 13/514التاج .  القاطع:والسيف الباتكقطعه من أصله، : وبتك. 1/385 العرب

  .3/982، والواقدي 6/329 وسبل اهلدى ،2/162الطبقات )3(
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ìÃÖ]æ< Œ…‚Ö]Vمن فعل الولد بأبيه بداية، فإذا عرف معنى اإليامن ء يندهش املر 
ًواالرتباط باهللا زالت الدهشة، واعترب فعل هذا الصحايب الكريم عبادة عادية ََ َ ِْ َِ َ َ  وإن -ْ

 ω ß‰ÅgrB﴿:  خرج من بني ثنايا قوله تعاىللكنه -منكانت كبرية عىل غري املؤمن بل واملؤ
$YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ–Š!#uθãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ym ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 

öΝèδu™!$t/#u™ ÷ρr& öΝèδu™!$oΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκsEuÏ±tã 4 y7Í×̄≈s9'ρé& |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θè=è% z⎯≈yϑƒM}$# Νèδy‰−ƒr&uρ 
8yρãÎ/ çµ÷ΨÏiΒ ( óΟßγè=Åzô‰ãƒuρ ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $pκÉJøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈yz $yγ‹Ïù 4 š_ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷]tã 

(#θàÊu‘uρ çµ÷Ψtã 4 y7Í×̄≈s9'ρé& Ü>÷“Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“Ïm «!$# ãΝèδ tβθßsÎ=øçRùQ$#﴾]22:املجادلة[ .  
ِ رسية علقمة بن جمزز  املدجلي-80 ْ ُ ٍ ِّ َ  :)1()هـ9خر سنةيف ربيع اآل(: ُ

َأبلغ رسول اهللا  ََ ْ ِ سكان السواحل بجدة أن أناسا من احلبشة يف عـرض البحـر ÷َ ْ ًُ َ َّ ُ ِ ُ
تراياهم أهل جدة، فبعث إليهم علقمة يف ثالثامئة، فخاض البحـر إىل اجلزيـرة التـي 

  .هم فيها؛ فهربوا
 )2()هـ9يف ربيع اآلخر سنة(: ن أيب طالب كرم اهللا وجهه رسية عيل ب- 81

ِ هلدم الفلس÷ بعثه ْ ٌصنم تعبده طـيء؛ : ُ ِّ  يف مائـة ومخـسني عـىل مائـة بعـري فخـرجَ
َومخسني فرسا، فأغاروا مع الفجر عىل حملة آل حاتم الطـائي، فهـدموا الفلـس، وسـاقوا  ْ ُ ً

َالسبي والنعم والشاء،  ُ يف السبي سفانة أوكانَ ُ ََّ ِخت عدي بـن حـاتم، َ ْ ِّ ِ َ ُ ٌّ عـدي إىل وهـربْ ِ َ
ٌّ عيل الفيء، وقسمالشام،  ِ َ اخلمس، وعزلَ  آل حاتم فلم يقسمهم حتـى قـدم هبـم وعزلُُ

ٍ سفانة بنْت حـاتم؛ فهـو القائـل÷ النبي وأكرماملدينة وأحسن معاملتهم،  َ ِ َ ََّ ْإذا أتـاكم «: َ ُ َ َ َ ِ
ُكريم قوم فأكرموه ُ ُِ ِْ ََ َ ْوحدثت، )3(»ٍَ ََّ َ َ عن كرم أبيها، ُهَ ِْ َ ِ َ َ َوأوعزَ َ ْ ٌّ إليها عيل أن تطلب من النبـي ََ ِ َ÷ 

َّأن يمن عليها ففعلت؛ فأطلق رساحها وأكرمها؛  َشكرتك :  هبذا الدعاء÷ للنبي فدعتَُ ْ َ َ
                                                           

  .3/983، والواقدي 4/289 وابن هشام ،2/163 والطبقات ،6/331سبل اهلدى  )1(
  .3/984والواقدي ، 2/164 والطبقات ،4/290ابن هشام )2(
  .4/234 وجممع الزوائد ،7/94 وتأريخ اخلطيب ،3712 وابن ماجة ،8/168سنن البيهقي )3(
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َيد افتقرت بعد غنًى، وال ملكتك يد استغنَت بعد فقر، وأصاب اهللاُ بمعروفك َِ ُِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َِ َ ٍ ْ َ َ ْْ ْْ َ ٌ ْ َ َ ٌَ َ َ ُ مواضعه، َ َ َِ َ
ِوال جعل لك إىل لئيم حاجة، وال سـلب نعمـة كـريم إال وجعلـك سـببا لردهـا عليـه ِ ِ ِْ ِّ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ََّ َ َِ ٍِ ٍِ َ َ ً َ !

ُ سفانة إىل داعية إسالمية؛ وحتولت  وراء أخيها إىل الشام فأخربته بتكـريم النبـي فذهبتََّ
ٍّ وعيل ÷ َ ٌّ ألرسة حاتم؛ فعيل مل$َ َ َ ِ َ ْ ً يقسمها مع الغنائم بل قدم هبا معززة مكرمـة، ُ َ َّ ُ َُ ً َ َّ فقـال َ

َماذا ترين؟ : هلا أخوها ْ َ ًّ يكن نبيا فللسابق إليه فـضل، فإن: ً أرى أن تلحق به رسيعا:قالتَ ِ َ
ِ يكن ملكا فلن تذل يف عز اليمن وأنت أنت؛ وإن َ ََ ِّ ِ َِّ َ ً  عىل رسول فقدم هذا هو الرأي؛ :فقالِ
ُ من الرجل؟ :فقال  يف مسجده،÷اهللا  ُ َّ قـال  عدي بن حـاتم، فـانطلق بـه إىل بيتـه، :قالَِ

ُ فواهللا إنه لذاهب يب إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبرية :عدي َْ ِ َ ْ ً فوقف هلا طـويال فاستوقفتهِ
ٍواهللا ما هذا بملك:  يف نفيسفقلتتكلمه يف حاجتها؛  ِ َ  دخل يب بيته ناولني وسـادة، فلام! ِ

َاجلس ع: وقال ْ َليها، ِْ ْ ُ بـل أنـت، فجلـست عليهـا، :فقالبل أنت  فاجلس عليها، : قلتَ ْ َ َ َ
ٍ إيه يا عدي بـن حـاتم:ثم قال! ما هذا بملك:  يف نفيسفقلتوجلس عىل األرض،  ْ ْأمل !  ِ َ َ

ًّتك ركوسيا؟ ِ ُ َ ُ ِ أو مل تكن تسري يف قومك باملرباع؟:قال بىل، :قلت، )1(َ َ ْ  :قـال بىل، :قلت )2(ِ
ُ أجل واهللا، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما جيهـل:قلت لك يف دينك، فإن ذلك ال حيل َ ْ ُ ُ !

 لعلك يا عدي إنام يمنعك من الدخول يف هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فواهللا :ثم قال
ُليوشكن املال أن يفيض فيهم حتى ال يوجد من يأخذه َ ْ َ ُ َ َّ ُُ ُْ ْ َ َ ِ ِ َِ َ ُ ٍ إنام يمنعك مـن دخـول ولعلك! ََ

َّ كثرة عدوهم وقلة عددهم، فواهللا ليوشكن أن تـسمع بـاملرأة ختـرج مـن فيه ما ترى من َُ ِ َ
 إنـام يمنعـك مـن ولعلـك! القادسية عىل بعريها حتى تزور هذا البيـت ال ختـاف إال اهللا

َدخول فيه أنك ترى أن الــملك والـسلطان يف غـريهم،  ْ ُ ُوايـمٍ  اهللا  ليوشـكن أن تـسمع ْ
ِبالقصور البيض من أرض بابل قد فت ْحت عليهمُ ُ فأسلمت:قال! َ ْ َْ َ :  عـدي يقـولوكان. َ

                                                           
  .6/101اللسان . دين بني النصارى والصابئنيقوم هلم  :ُةَّيِوسُكَّالر) 1(
  .ِمِائَنَ الغَُعبُكان يأخذ ر: يعني )2(
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ُمضت اثنتان وبقيت الثالثة، واهللا لتكونن، ليفيض املال حتـى ال يوجـد مـن يأخـذه ََ ُ َِ َِ َّ َ َ)1(  .
ِ قد فاض عندما وجد اخلليفة الصالح عمر بـن عبـد العزيـز رمحـه اهللا؛ إذ أخـربه :أقـول ُ

ا؛ الستغناء الناس، فأمرهم أن يزوجـوا مـن ال ًعامل األقاليم بأهنم مل جيدوا للزكاة مرصف
ْ أن سياسة من قبله من ملوك بني أمية كانت متنـع الـراغبني يف اإلسـالم يف رغمزوج له،  َ

ً بأهنم إنام يدخلون اإلسالم هربا مـن دفـع اخلـراج؛ متعللنيرشق الدنيا وغرهبا؛  َ : فقـالَ
ُوجد اليـوم أمثـال عمـر فـسيفيض  وإذا. أمة هادية ال جابيةنحن ! قبح اهللا هذه السياسة

ْاملال حتى ال يوجد من يأخذه، أو يتزوج به   .،  فعسى اهللا أن يأيت بمثله)2(َ
ُغزوة تبوك -82 @:)4()م630 أكتوبر- هـ 9يف رجب ( :)3(َ @

َالروم يف شامل اجلزيرة ومرص وغريها ال صلة هلم بأهل تلك الديار إال قهر أهلها  َ ِ ُ ُّ
 اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية، وكثرت الفتوحات اإلسالمية وملا انترشوبسط نفوذهم، 

َأرعب َ ْ ِ الروم ذلك؛ فدفعهم إىل إعداد العدة للقضاء عىل اإلسالم؛ خاصة بعد االنتصاراتَ َّ ُ َ 
ُالتي حققها الروم ضد الفرس خصومهم املنافسني هلم، ودفعهم الغرور إىل مجع اجلموع  ِْ ِ ُ ُ ِ ُ

ْوزودهمبالشام،  ُ َ َّ ِ بمؤن تكفي لسنة،  هرقلََ َ ُ  البالغ أربعني ألف - بجيش الروموالتحقتِ
ُقبائل -فارس وراجل ِ َ ْ خلم، وجذام، وعاملة، وغسان، وقدموا مقدمتهم إىل البلقاء وهي َ َ ُ ُ َّ َُ َ ُ َْ ِّ ََّ َ َ َ ََ َ ِ َ ٍ َ

ًاخلرب جهز جيشا قوامه ثالثون ألفا@÷عامن األردن؛ فلام بلغ النبي  ُ َ ْ َ َّ َُ ِ ً هللا ، وكان رسول ا)5(َ
                                                           

  .2/353 واالكتفاء ،3/113ربي طالتاريخ  و،2/194ثري  وابن األ،4/225 وابن هشام ،5/70البداية والنهاية ) 1(
  .139الرشقاوي .  عمر بن عبدالعزيز)2(
ٍخلـم: ، ومن عـرب اجلموع من الرومجيمعالروم قيرص ملك أن ÷  رسول اهللا بلغ) 3( ْ ، َانَّسَغـَ، وَامَذُجـَ، وَ

ا ًّدِه يف ظـروف صـعبة جـجيـش÷  فجهـز الرسـول ؛زم عىل الزحف إىل املدينـة املنـورةا عوأنه، َةَلِامَعَو
 عىل وتبوك .يف االنقضاض عىل عدوه قبل أن ينقض عليه÷  هي خطة الرسول كامليرضب جيش الروم 

  .2/15معجم البلدان ). كم500(ما يقارب أي مرحلة من املدينة، ) 12(بعد 
  .2/165ت والطبقا،2/271 واالكتفاء ،5/5، والبداية والنهاية 3/990، والواقدي 4/159ابن هشام ) 4(
املغازي . اً اإلبل اثنا عرش ألفومن معهم من اخليل عرشة آالف، وكانا، ً أربعون ألف:وقيلا، ً سبعون ألف:وقيل) 5(

= 
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َّال يغزو غزوة إال ورى بغريها؛ لئال تذهب األخبار بأنه يريد كذا وكذا، إال غزوة @÷
تبوك فأخربهم بالوجه الذي يريد؛ ليتأهبوا لذلك، وبعث إىل القبائل وإىل مكة 
ٍيستنفرهم؛ فبعث بريدة بن احلصيب وأمره أن يبلغ الفرع، وبعث أبا رهم الغفاري إىل  ْ ُ َُ ْ َُ ِ ُ

قد الليثي إىل قومه، وأبا جعدة الضمري إىل قومه بالساحل، ورافع بن قومه، وأبا وا
ٍمكيث إىل جهينة، ونعيم بن مسعود إىل أشجع، وبديل بن ورقاء، وعمرو بن سامل، وبرس بن ْ ِ َ 
َّسفيان إىل بني كعب بن عمرو، والعباس بن مرداس إىل بني سليم، وحض عىل اجلهاد  َ

ُ غزو الروم يف زمن ع يفَّورغب ِ ِّرسة وشدة من احلر ، ُّ َْ ٍَ ٍَّ ِ  طابت الثامر، والناس حيبون حنيَ
َالـمقام يف ثامرهم وظالهلم، ويكرهون الشخوص عىل احلال من الزمان الذي هم عليه؛  َُ ْ

َ أجل ذلك بني وجهته للناس؛ لبعد املسري، وشدة الزمان، وكثرة العدو؛ ليتأهب ومن َّ َ
 ذات يوم وهو وقال. ]2/47اإلمتاع [م بالقصدالناس لذلك، فأمر الناس باجلهاز وأخربه

ِّيف جهازه ذلك للجد بن قيس املنافق ِهل لك يف جالد بني األصفر «: َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ْ يا : ؟ فقال»]الروم[َ
ًرسول اهللا أو تأذن يل وال تفتنِّي؛ فواهللاِ لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا  ْ َ ُْ ََّ َ َ ِْ َ َ َ ْ ُ َِ َ َ َ

ِى إن رأيت نساء بني األصفر أن ال أصرب؛ فأعرض عنه رسول بالنساء مني، وإين أخش َِ َ َ َُ ْ َ
َقد أذنت لك«: ؛ وقال÷اهللا  َ ُ ْ ِ َ ْ  ?Νßγ÷ΖÏΒuρ ⎯̈Β ãΑθà)tƒ βx‹ø$# ’Ík< Ÿωuρ û©Íh_ÏGøs﴿: ؛ ففيه نزلت اآلية»َ

4 Ÿωr& ’Îû ÏπuΖ÷GÏø9$# (#θäÜs)y™ 3 χÎ)uρ zΟ̈Ψyγy_ 8πsÜŠÅsßϑs9 š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$$Î/﴾]والفتنة ]49:التوبة ،
ُ والرغبة بنفسه ÷التي سقط فيها ليست نساء بني األصفر بل التخلف عن رسول اهللا  َ ْ َّ

ْعن نفسه؛ وإن جهنَّم لمن ورائه، َ َ َِ َ َ َّ ًال تنْفروا يف احلر؛ زهادة :  بعض املنافقني لبعض وقالِ َ َ ُ ِ َ
ًيف اجلهاد، وشكا يف احلق، وإرجافا برسول اهللا   θä9$s%uρ Ÿω#)﴿:  فيهم، فأنزل اهللا تعاىل÷ًّ

(#ρãÏΖs? ’Îû Ìhptø:$# 3 ö≅è% â‘$tΡ zΟ̈Ζyγy_ ‘‰x©r& #vym 4 öθ©9 (#θçΡ%x. tβθßγs)øtƒ ∩∇⊇∪ (#θä3ysôÒu‹ù=sù Wξ‹Î=s% 
(#θä3ö7uŠø9uρ #ZÏVx. L™!#t“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθç7Å¡õ3tƒ﴾]82-81:التوبة[ .  

                                                           
  .7/721، وفتح الباري 5/219، ودالئل البيهقي 2/166، والطبقات 1002، 3/996للواقدي 
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َاملثبطون ُ َِّ َ بلغ رسول اهللاِ :ُ ُ عض املنافقني جيتمعون يف بيت أحـد اليهـود  أن ب÷َ
 ÷ النبـي فأرسـل؛ ÷وخيططون لتثبيط املسلمني عـن رسـول اهللا » سويلم«اسمه 

 أن حيـرق علـيهم بيـت وأمـرهطلحة بن عبيد اهللا يف نفـر مـن الـصحابة لـردعهم، 
ففعل هبم ذلك حتى خرجوا وسط ألسنة اللهب وأعمدة الدخان، وأفلتوا، »سويلم«

  .ك بن خليفة من ظهر البيت فانكرست رجلهواقتحم الضحا
َّوحض يف سفره وأمر الناس باجلهاز واإلنكامش، جد ÷ إن رسول اهللا ثم  َ أهـل َ

ْالغنى عىل النفقة واحلم ُ ِ  رجال من أهـل الغنـى واحتـسبوا، فحمل يف سبيل اهللا، ِالنِ
َة عَقَفَ يف ذلك ن عثامن بن عفان وأنفق   .)1(ا اختلف يف مقدارهوقد ،ًةَيمِظً

ٍ سبعة من األنصار أهل حاجةجاء: )2(البكاؤون َ َ ُ ْ َ أبـو لـيىل :  إىل رسول اهللا وهمٌ
رقي، وثعلبة بـن غنمـة الـسلمي،  ُّعبدالرمحن بن كعب املازين، وسلمة بن صخر الزُّ ِ َ
ُّوعلبة بن زيد احلارثي، والعرباض بن سارية، وهرمي بن عبداهللا الواقفي، وسامل بن  ِ َ َ ُ َ ْ ُ

فاسـتحملوا رسـول ومنهم عبداهللا بن املغفل، ومعقل بن يسار؛ :  قيلعمري العويف،
ْال أجد ما أمحلكم عليه، فولـوا وهـم يبكـون، وفـيهم نـزل قولـه : فقال هلم ÷اهللا  ََّ َ
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(#θ ©9 uθ s? óΟ ßγ ãΖ ã‹ ôã r& ¨ρ âÙ‹ Ï s? z⎯ ÏΒ Æì øΒ ¤$! $# $ ºΡ t“ ym ω r& (#ρ ß‰ Åg s† $ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ﴾ ]وقـــد  .]92:التوبـــة 

                                                           
 رقـم 4/306الطـرباين يف األوسـط.  روي عن عبد الرمحن بن عوف أن عثامن جاء بسبعامئة أوقية ذهـب)1(

 عـن أنـس أن وروي الرواية إبراهيم بن عمر و هـو ضـعيف، ويف، 852 رقم 2/161، وأبو يعىل4276
 وروي عمر بن صالح و هـو ضـعيف، وفيه، 2013 رقم 2/291الطرباين يف األوسط. عثامن جاء بدنانري

، 7255 رقـم 7/195ين يف األوسـط رواه الطـربا. عن ابن مسعود أن عثامن وجه إىل النبي بتسع رواحل
، عن 3700 الرتمذي برقم وروى، 9/58جممع الزوائد : ينظر.  سعيد بن حممد الوراق وهو ضعيفوفيه

َعبد الرمحن بن جناب أنه قدم ثالثامئة بعري بأحالسها وأقتاهبـا،  َّ َ ٍ َ  حـديث غريـب ال نعرفـه إال مـن :وقـالَ
، ]5915 رقم 6/98الطرباين يف األوسط [السها وأقتاهبا مائة بعري بأح: ورويحديث السكن بن املغرية،

  . حسن غريب:وقال أنه جاء بألف دينار، 3701 الرتمذي برقم وروى
  .2/994، واملغازي 2/49، واإلمتاع 4/161 سرية ابن هشام )2(
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َبن عما يامني بن يامني أوروي أن  ُ  أسلم، وأحـرز - من هيود بني النضريٍبْعَ كِْن بٍْريَ
َي أبا ليىل عبدالرمحن بن كعب، وعِقَل- ]5/434أسد الغابة[ماله َ ٍغفـلُ مَنْ بـاهللاَِدْبَ َّ ، وهـام َ

ْما يب: يبكيان فقال ليحملنـا فلـم نجـد عنـده مـا  ÷جئنا رسـول اهللا : ا؟ قاالَمُيكِكُ
 ]ًمجـال[ًحاِحيملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به عىل اخلروج معـه، فأعطـاهام ناضـ

   .÷ًا شيئا من متر، فخرجا مع رسول اهللا َُمهَدَّوَزَو، ]أي وضعا عليه الرحل[فارحتاله
ْ املعذرون من األعراب فاعتذروا إليه فلم يع جاء:وناملتخلف ُ ََ ِّ  اهللا تعـاىل، ُمُهْرِذُ

َ ذكر أهنم نفر من بني غفوقد ُِ   .ٍارَِ
َوختلف  َّ َ َ َ كعب بن مالك، ومرَ  اشـهد[ الـواقفيُة بـن الربيـع، وهـالل بـن أميـةَارُ
سـول اهللا  خرج رفلام .َر صدق ال يتهمون يف إسالمهمَفَ، وأبو خيثمة، وكانوا ن]بدرا
ٍّ وعسكر ابن أيب- عىل املدينةٍةَفِْرشُ مٍةَمَكَأ- رضب عسكره عىل ثنية الوداع÷ َ ُ َُ َ َْ  معـه َ

ِ ثم ختلف مع من ختلف من املنافقني وأهل الريب،ٍةَدِعىل ح َ ِّ َ َّ َ َ.  
 : النهي عن خروج أهل الضعف

ٍال خيرجن معنا إال مقو؛ فخرج رجـل عـىل بكـر صـعب:  قال÷روي أنه  ْ َ ٍ ْ َ ٍ ْ  فـرصعه ُ
الـشهيد :  فقـال النـاس-موضع عىل ليلتني من املدينـة عـىل طريـق الـشام-بالسويداء 
ٌال يدخل اجلنَّة إال مؤمن وإال نفس مؤمنَـة، }: ا يناديً منادي÷فبعث رسول اهللا ! الشهيد ْ َِ ِْ ُْ ٌُ َ ٌ ََ َّ َّ َِ ِ َ ْ ُ ُ ْ

ٍوال يدخل اجلنَّة عاص َ َ َ ُ ُ ْ َ ََz ] الرجل خالف النهي كأنه يشري إىل أن هذا]2/50اإلمتاع .  
 :ٌّعيل كرم اهللا وجهه واملنافقون

َخلف َّ َّيلَ عىل املدينة ع÷ُ رسول اهللا َ ، وأمـره باإلقامـة فـيهم، $َ بن أيب طالـب ِ
َما خلفه إال استثقاال لـه وخت:  به املنافقون وقالوافأرجف َ سـالحه  فأخـذًفـا منـه؛ ُّفً

ِ وهو نازل باجلرف÷َق بالنبي َِحلَو ُ  يا نبي اهللا، زعـم املنـافقون أنـك إنـام :، فقال)1(ُ
                                                           

   .ملدينة موضع عىل ثالثة أميال من املدينة نحو الشام، به كانت أموال لعمر بن اخلطاب وألهل ا:اجلرف) 1(



 )375( 

ُما تركـت ـِ لـَكُتْفَّلَي خنِِّكَلَوا، وُبَذَك «:فقال ؟خلفتني أنك استثقلتني وختففت مني ْ َ ََ
ُّيلَا عَ يَىضْرَ تَالَفَ أ،َكِلْهَأَ وِيلْهَ أِي يفِنْفُلْاخَ فْعِجْارَي، فِائَور  ِةَلـِزنَِْمي بنـِِّ مَونُكـَ تْنَ أِ
  .؛ فريض ورجع)1(»يِدَْع بَِّيبَ نَ الُهَّنَ أَِّالى؟ إَوسُ مْنِ مَونُارَه

َندم أيب خيثمة ََ ُْ َ َ َ:   
ْ أياما جاء أبو خي÷أن سار رسول اهللا  بعد َ  قيس إىل أهلـه يف يـوم حـار ُْن بُِكالَ مَةَمَثً

ُّ كلْتَّشَفوجد امرأتني له يف عريشني هلام يف حائطه قد ر َ واحدة منهام عريشها وبردُ َّ  له ْتَ
َ له فيه طعاما، فنظر إىل امرأْتَأَّيَهَ، وًفيه ماء  يف ÷رسـول اهللا : فقـالا لـه، َتَعنََ وما صـِهْيَتً
ِّالضح  بارد، وطعام مهيأ، وامـرأة حـسناء، يف ٍّ والريح واحلر، وأبو خيثمة يف ظل]الشمس [ِّ

ِما هذا بالنَّصف! ماله مقيم؟ حتـى أحلـق واهللا ال أدخل عريش واحـدة مـنكام :  قالثم ؛َ
َ قدم ناضحه فارحتلهثمًادا، ففعلتا، َا يل زَئِّيَهَ ف÷برسول اهللا  َّ  خرج يف طلب رسول ثم، )2(َ

َكن أ«: ÷ رأى خياله من بعيد، قال فلام حتى أدركه حني نزل تبوك، ÷اهللا  ْ . »َةَمـَثْيَا خَبُ
  .]4/163ابن هشام [ خربه مع امرأتيه، فدعا له بخري÷َفأخرب رسول اهللا 

                                                           
وتيسري  ،104 واألمايل الصغرى ص،1/38 األحكام للهادي :ينظر.  حديث املنزلة من األحاديث املتواترة)1(

ئي اوالنـس، 121، 115، وابن ماجة رقم 2404ومسلم   ،3503 ،4154والبخاري رقم ، 50املطالب ص 
 ،220 رقــم 4/20، 2035 رقــم 2/247، 148 رقــم 1/146والطــرباين يف الكبــري  ،60يف اخلــصائص 

 رقـم 6926 رقـم 15/369، وابـن حبـان يف صـحيحه 379، وأبو يعىل رقم 2728والطرباين يف األوسط 
 ، 71، واحلميدي يف مـسنده رقـم 20390، وعبدالرزاق رقم 109 -3/108، واحلاكم يف املستدرك 6927

 وسـنن ،27149 رقم 10/307، 1608 ، 154 رقم 1/379 وأمحد بن حنبل، 3731 – 3730والرتمذي 
 ،3/201 واالسـتيعاب ،8/91وفـتح البـاري ، 5/11 وابن كثري ،4/100 وأسد الغابة ،1/45ابن ماجة 

 2/195، 7887 رقـم 16/26،  و اجلـامع الكبـري للـسيوطي 9/109، وجممع الزوائد 2/502صابة واإل
، 32075، 32072 رقـم 6/366، ومصنف ابـن أيب شـبة 1/115، والتاريخ الكبري للبخاري 4799رقم 

، وشـواهد التنزيـل 281، وكفايـة الطالـب ص 5/11، والبدايـة والنهايـة 25-3/23وطبقات ابن سعد 
، وتـاريخ 56-40 رقـم 87-79، واملناقـب البـن املغـازيل 3/104، والطـربي 205-204 رقم 1/150

لنبويـة ، والسرية ا4/204، وتاريخ بغداد 2/294 يف ترمجة اإلمام عيل، وعيون األثر 393-1/306دمشق 
  . 7/196، وحلية األولياء 3/132، والسرية احللبية 2/273، واالكتفاء 13-4/12البن كثري 

  .  وضع عليه الرحل:ارحتله البعري يستقى عليه، :الناضح) 2(
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@@:قة وآيات مش @

َواجه َ العرسُ جيشَ ْ َّ متاعب مجِةُ َ ، فكان الرجل والثالثة عىل بعري واحـد يقطعـون ًةَ
ًصحراء قاتلة جتاوز األلف كيلو مرت ذهابـا وإيابـا يف حـر شـديد، وحلقهـم عطـش  ًَ

َر بَحنَْيَشديد، حتى إن الرجل ل ُريهِعُ َ ليعترص فَ َ ِ َِ ْ  فيرشبه ثم يلقي ما بقي عـىل كبـده ُهَثْرَ
ْشكوَف َ  فدعا اهللا سبحانه فأرسل سـحابة فـأمطرت حتـى ارتـوى ÷ا إىل رسول اهللا َ

الناس واحتملوا حـاجتهم مـن املـاء، ونظـروا فـإذا هـي مل جتـاوز العـسكر، فقـال 
 ؛)2(سـحابة مـارة: قـالهل بعد هذا من يشء؟ :  يف اجليش)1(املسلمون لرجل منافق

 ناقـة النبـي ْتَّلَ حدث أن ضفقد، فاملنافق مريض ال يصدق بيشء؛ َال عجب: أقول
ًّ زيد بن اللصيت كان هيوديفقال القصواء، ÷ ُيزعم حممد أن الوحي : ا فأسلم فنافقُّ ُ ْ َ

  .!)3( وبقي النفاق، بمكاهنا فوجدوها÷يأتيه وال يدري أين ناقته؟ فأخربهم النبي 
َّمر املسلمون  َة، فـَدِامـَ بديار ثمود وهي أطـالل هَ َكرَذٌ  بعقـاب اهللا ÷ النبـي ْمُهَّ

ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونـوا بـاكني أن : وقالالنازل هبم، 
َّولـما ،)4(يصيبكم ما أصاهبم ِ مر باحلجرَ ْ ِ خـوارق   يعني-ِاتَوا اآليُلَأْسَ تَال«: قال )5(َّ

                                                           
َ أوس بن قيىضهو) 1( ْ ْ زيد بن اللصيت:وقيل. َ َ ُّ.  
 مـن ولكنَّ إن اهللا أيد نبيه باملعجزات، :أقول .3/1008، والواقدي 5/232، ودالئل النبوة 4/166ابن هشام ) 2(

ِ وهو قدوة البرش يف السلم واحلرب ال يرتك جيشه الـضخم للـصدف، ويقـتحم ÷إن النبي : حق املرء أن يقول َ ُّ
 عرفنا كيف حـث النـاس عـىل وقد املؤكد أنه قد استطلع أحوال الطريق، وأخذ أهبته، فمنًهبم الصحراء جزافا؛ 
ٍ أال خيرج إال مقو؛ وأكد اإلنفاق، وإعداد املؤن، ْ ُ ُ غري املعقول أال يتنبه للامء؛ واحلاجة إليه أهم من الطعام، فال فمنَّ َ َ َّ

 واجـب دينـي، وأخالقـي، وسـيايس، وهـذابد أن يكون قد أعد الروايا، والسقاة، وحسب حساب كـل يشء، 
  .رض بعد ذلك أن هييئ اهللا لرسوله وللمؤمنني أسباب السامء واألوال أشكوعسكري، 

، والــدالئل أليب نعــيم 5/232 للبيهقــي ، ودالئــل النبــوة 3/1008، والواقــدي 4/166ابــن هــشام ) 3(
  .2/56، واإلمتاع 2/523

  . باختالف يسري بينهام 2980 رقم  ومسلم ،)ر( 423البخاري رقم )4(
أطلس القرآن ص : ينظر. مساكن ثمود قوم صالح باألردن رشق خليج العقبة، ومساكنهم منحوتة يف الصخر) 5(

ُ شاهدت قرصا لعله مللكهم أعمدته وغرفه وسقفه كلها من الصخر من عدة طوابقوقد. 37 َ ُ َ ُُ ْ َُ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ً .! 



 )377( 

ُ هل اهللاَُثَعَبَ ف؛ٍِحالَ صُمْوَا قََهلَأَ سْدَقَف -العادات ِ تـرد مـْتَانـَكَ فًةَاقـَ نْمَ ُ ِ  ،ِّجَا الفـَذَ هـْنَ
 ْنَا عـْوَتـَعَ ف،ًماْوَا يَهنََبَ لَونُبَْرشَيَ و،ًماْوَ يْمُهَاءَ مُبَْرشَ تْتَانَكَ، وِّجَا الفَذَ هْنِ مُرُدْصَتَو
ِهبَ رِرْمَأ َة أمهد اهللاُ هبَحْيَ صْمُْهتَذَخَأَ ف؛اَوهُرَقَعَ فْمِّ َِ َ ْ َ َّا من حتت أديم السٌ َِ ِ َ َ ْ َ مـسند [»ْمُهنِْ مـِاءَمْ

ُال ترشبوا من مائها شيئا، وال تتوضـؤوا «:  أنه قال ألصحابهوروي، ]14162أمحد رقم  َّ ً َْ َ ْ َ َْ َ ََ ََ ِ َِ ُ َ
َمنْه للصالة، وما كان من عجني عجنْتموه فاعلفوه اإلبل، وال تأكلوا منْه شـيئا، وال  ََ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ًُ ْ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ ُِ َْ َ ُ َ َِ ُ َُ ٍ ِ

ْْخيرجن أحد منْكم ُُ ِ ٌ َ َّ ََ ُ الليلة إال ومعه صاحب لهَ ٌ َ ُ َ َ َْ َ َِّ َ َّ ِ ُ؛ ففعل الناس ما أمرهم به رسـول )1(»َ ِ ِ ْ َ َُ َ
@a÷وحتولوا إىل بئر صالح فاستقوا منها، وغسلوا األسقية ،.  

   :قيادة حازمة

ْيلَسَ فـٌْريَ خِيهِ فُكَ يِْنإَ فُوهُعَد«: َِرب بتخلف شخص يقولْخُ إذا أ÷كان النبي  ُحقهُ ُ ِ 
َك غَ يِْنإَ، وْمُِك بَاىلَعَ تاهللاُ َيـا رسـول اهللا، :  قيـلحتى، »ُهنِْ مُم اهللاُُكَاحَرَ أْدَقَ فَِكلَ ذَْريُ
َف أبو ذر وأبطأ به بَّلََخت ُريهِعَ  ثـم ،ًيالِلـَ ما تقدم، فانتظر أبو ذر بعريه ق÷ فقال النبي !ُ

ِرهْهَ وأخذ متاعه عىل ظ،تركه : من املـسلمنيٌ ناظر فقال !ًياِ ماش÷ وحلق بالرسول ،ِ
ا َبـَ أْنُكـ«: ÷ رسـول اهللا فقاليا رسول اهللا، هناك رجل يميش عىل الطريق وحده، 

، ُهَدْحـَ وِيشْمـَ ي؛ٍّرَا ذَبـَ أ اهللاَُمِحَر«: ÷ فقالهو أبو ذر، : قالوا ، تأمله القومفلام» ٍّرَذ
ُدهْحَ وُوتُمَيَو ْ، ويبَ ُدهْحَ وُثَعُ  من دالئل وهو، ÷ ما أخرب به النبي َثَدَ حوقد؛ )2(»َ

َملا نفـى عـثامن أبـا ذر إىل الربـذ:  عبداهللا بن مسعود قالفعن ؛نبوته َُ َّ  وأصـابه هبـا -ِةٍّ
ُقدره َ ُتهَأَرْ مل يكن معه إال ام-َ ِّ غسْنَأ: ، فأوصاهامُهُمَالُغَ وُ  ِاينَعَ ضـَّمُ، ثـِايننَـِّفَكَ وِينَالَ

 ÷ٍّر صاحب رسول اهللا َهذا أبو ذ:  يمر بكم فقولواٍبْكَ رُلَّوَأَعىل قارعة الطريق، ف
                                                           

 3198، وأخرجـه البخـاري رقـم 3/1007، واملغـازي 6550 رقـم 7/116 املعجم الكبري للطـرباين )1(
   من حديث حديث ابن عمر 2981ومسلم رقم

صابة ، واإل6/98، وأسد الغابة 33232  رقم، وكنز العامل5/222ل للبيهقي ، والدالئ3/51املستدرك )2(
  .5/221، ودالئل النبوة 3/1000، والواقدي 4/64
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بـن مـسعود يف رهـط مـن  عبداهللا وأقبل ذلك به، َالَعَ فلام مات ف!فأعينونا عىل دفنه
 ُِلبِ إال اجلنازة عىل ظهر الطريق قد كادت اإلْمُهْعُرَأهل العراق ذاهبني للعمرة، فلم ي

َؤهَطَت ُر صـاحب رسـول اَهذا أبو ذ: فقال  وقام إليهم الغالم!اُ  فأعينونـا عـىل ÷هللا ٍّ
ْمتـ«: ÷صـدق رسـول اهللا : وقـال ، عبـداهللا بـن مـسعود يبكـيَّلَهَتْاسَ ف؛دفنه  ِيشَ
ُمتَ، وَكَدْحَو ْ، ثم نزل هو وأصحابه فوارو»َكَدْحَ وُثَعْبُتَ، وَكَدْحَ وُوتَ ََ   .)1(ُهَ

    :يف تبوك ÷ رسول اهللا

َ حي÷َبلغ املسلمون تبوك فأتى رسول اهللا  ة بـن رؤُ ْنـَّ ُ َة، فـصاحله َلـْيَ صـاحب أَةَبـُ
ْ وأتاه أهل جر.وأعطاه اجلزية َ، وأذرع، ودومَاءَبَ ُُ َ ْ  اجلنـدل فـأعطوه اجلزيـة، فكتـب َةَ

َليحنَّةوكتب ، ً هلم كتابا، فهو عندهم÷رسول اهللا  َ ُ  هـذهبسم اهللا الرمحن الرحيم،  «:ِ
ِأمنَة من اهللا وحممد النبي رسول اهللا ل ٌ َ ِيحنَّة بن رؤبة وأهلَ َ ََ َ ِاهتَارَّيَسـَ وْمِِهنُفُ س،َ أيلةُ  )2(ْمِ

 وأهل ،يف الرب والبحر، هلم ذمة اهللا وذمة حممد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام
َ أحدث منهم حدثا فإنـه ال حيـول مفمنِ وأهل البحر، ،ِاليمن  وإنـه دون نفـسه، ُهُالـً

ٌطيب ملن أخذه من الناس،  َّ َ ال حيل أن يمنعوا ماء يوإنهَ ُردً ُ، وال طريقـا يريدُهَونـِ ُ  ُهَونـً
 كتـاب هذا بسم اهللا الرمحن الرحيم، :ألهل جرباء وأذرحوكتب ، )3(»من بر أو بحر

 آمنـون بأمـان اهللا، وأمـان هنـمإ : من حممد النبي رسول اهللا إىل أهـل جربـاء وأذرح
علـيهم  اهللا نإو، ]حالل[ ٍةَبِّيَ عليهم مائة دينار يف كل رجب، ومائة أوقية طنإوحممد، 

  .)4(كفيل بالنصح واإلحسان إىل املسلمني، ومن جلأ إليهم من املسلمني
                                                           

مروج ، و5/222صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه، ودالئل النبوة للبيهقي : وقال، 3/51 احلاكم )1(
   .2/276واالكتفاء  ،4/167 وابن هشام ،4/234 والطبقات الكربى ،2/339الذهب 

  . القافلة، والقوم يسريون:السيارة) 2(
  .5/21 والبداية والنهاية ،2/278 واالكتفاء ،4/169ابن هشام )3(
  . مائة دينار يف رجب وافية طيبة:وفيها ،5/247ودالئل البيهقي ،3/1032والواقدي ،5/21البداية والنهاية ) 4(
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  :)1(ُ رسية دومة اجلندل-83
َ خالد بن الوليد يف أربعامئة وعرشين فارسا إىل أكيدر من كندة، ÷ أرسل  ًِ ْ َ  وكـانُ
َكا عىل دومة اجلندل نـرصِلَم ْ َ  ،»َرَقـَ البُديِصَ يـُهُدِجَتَ سـَكَّنـِإ«:  خلالـد÷ وقـالا، ًِّيانً

 وقـدموا ، األخفقتلـوا خالد وكان يف ليلة مقمرة، فوجده كذلك مع أخ لـه؛ فخرج
، ومعه ثامنامئة من الـسبي، وألـف بعـري، وأربعامئـة درع، ÷بأكيدر عىل رسول اهللا 

  .وأربعامئة رمح
 : من تبوك÷عودة الرسول 

  إال ارتكبوها؛مل يرتك املنافقون وسيلة يف إضعاف قوة املسلمني، وكرس شوكتهم 
َّفلمـاا، ًا وحتـذيرًكا وتـشكيًإرجاف َ  - مل تثمـر جهـودهم يف كـل حمـاوالهتم الـسابقةَ

 فيها اخلالص األكيد من هذه القوة التي تزحـف الكتـساح ا إىل طريقة رأواضطروا
 لذلك خطة ووضعوا عند عودته من تبوك، ÷ أن يقتلوا رسول اهللا فحاولوا ؛العامل
ْ وفـاهتم أن اهللا خيـربه بـ،ن صـفي اهللا وخـاتم رسـلهن ذهـ أهنا تغيب عـظنوا ُ َ َ بعض َ
وا ُرِّفـنَُِي عىل طريق العودة لٍةَبَقَ يف ع÷ يف نيتهم أن يباغتوا رسول اهللا وكان، وبالغي

 ًوكانوا اثني عـرش رجـال، به ناقته ويطرحوه يف األرض فتندق عنقه حسب تعبريهم
َملثمني، ِ َّ َ  فقـال ÷ أرادوا أن يسلكوها مـع النبـي  وصل اجليش إىل تلك العقبةفلام ُ
، وهناهم عن العقبة، فسلك »ُعَسْوَأَ وْمُكَ لُلَهْسَ أُهَِّنإَي فِادَ الوَنَْطوا بُكُلْاس«: للناس

 عـامر بـن يـارس أن يأخـذ وأمـر العقبة، ÷الناس بطن الوادي، وسلك رسول اهللا 
 هم كذلك إذ فبيناملفه،  من خهايسوقأن  حذيفة بن اليامن وأمربزمام الناقة يقودها، 

 هبـم فـصاح القوم قد غشوه واقرتبوا منه وهم يتخافتون، َّسِ ح÷سمع رسول اهللا 
                                                           

، 5/250  للبيهقـي ، ودالئـل النبـوة5/21دايـة والنهايـة والب. 2/278واالكتفاء . 4/169ابن هشام )1(
  .2/526ودالئل أيب نعيم 
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وا ُفـَرَ وجوه رواحلهـم، وعَبِْرضَي حذيفة أن وأمر صيحة أرعبتهم، ÷رسول اهللا 
 فـأرسعوا هـاربني حتـى خـالطوا ؛ قد علم بمكرهم ومـؤامرهتم÷بأن رسول اهللا 

؟ ْمُهَلُتْقـَِت لْمِهْيَلـِ إُثَعْبَ تَالَأ: ÷واحلهم، وقال لرسول اهللا الناس فعرفهم حذيفة بر
 ِهِينـِ دَِىل إِِهابَحْصـَأَ وِهِمـْوَ قْنِا مـًاسـَنُا أَعـَ دُهَّنـِإ: ُاس النـََّولُقَ يْنَ أُهَرْكَأ«: ÷فأجابه 

ِ هبَلَاتَقَ، فُهَوا لُابَجَتْاسَف  ْمُهْعَ دْنِكَلَ، وْمُهَلَتَقَ فْمِهْيَلَ عَلَبْقَ أَّمُ، ثِهِّوُدَ عَىلَ عَرَهَى ظَّتَ حْمِ
ُ هل اهللاََِّنإَ فُةَفْيَذُا حَي   .)1(»ِادَصْرِاملِ بْمَ

ِ بتبوك ب÷ أقام َع عرشة ليلة، ْضَ َ َ ، قـد غري راغبني يف املواجهـة وجد الرومان وملاَ
ُوهبُلُمألت ق َة الدولة الفتية قفل رَبْيَ هْمَ َ َ َ ُعا مِاجُ َدا مَّيَؤً  يف طريـق عودتـه وبنىًرا، وُصنًْ

                                                           
ــدي ال)1( ــسلم ،1045-3/1042واق ــم 4/2143 وم ــسند أمحــد و ،2779رق ــم 9/207م   ،23853رق

، 5/256 ودالئـل النبـوة للبيهقـي  3/165ويف الكبـري، 3831رقم9/26يف املعجم األوسطوالطرباين 
، وسـرية ابـن 2/562 سـيد املرسـلني ة، وسري456 رقم 528ل أليب نعيم ص ، والدالئ3/8وزاد املعاد 

وهـذه  . 2/71واإلمتـاع ، 648ص ) املغـازي(وتـاريخ اإلسـالم 5/24 والبداية والنهاية، 4/34كثري 
θ#)﴿: قولـه تعـاىل عنـدالقصة ذكرهـا املفـرسون  ‘ϑ yδ uρ $ yϑ Î/ óΟ s9 (#θ ä9$ oΨ tƒ 4﴾]مـنهم الزخمـرشي ] 74:التوبـة

. 8/189والــرازي، 4/8/132والقرطبــي مــج، 4/84وأبــو الــسعود، 4/345بيــضاوي  وال2/277
والطـربيس  .2/372 ه يف تفـسريو ابن كثري، ً عن الضحاك مرسال145والواحدي يف أسباب النزول ص 

روى الزخمـرشي . من العـرب عن الباقر أهنم ثامنية من قريش، وأربعة وقد روي.  5/91 يف جممع البيان

تواثق مخسة عرش منهم عىل أن يدفعوه عن راحلته إىل الوادي إذا تسنم العقبـة من تبوك أنه عند مرجعه 

  : ،وهم يف الـدالئل البيهقـيه ابـن إسـحاق فـيام نقلـه عنـْمُهَاءَمْسـَ أَدَّدَعـَو ،، ومل يذكر أسـامءهمبالليل
بن إسحاق ذكر أن ابن ُ عبداهللا بن أيب، واستشكله البيهقي، وظنه عبداهللا بن سعد بن أيب الرسح؛ ألن ا)1(
ٍّيبُأ  ، أبـو عـامر)5( ، عامر )4( ، أبو حارض األعرايب)3( ، سعد بن أيب رسح)2( ، هذه الغزوةعن ختلف َ
ً ال ننتهي حتى نرمي حممدا من العقبة الليلة، ولئن كـان :القائل وهو، ُ اجلالس بن سويد بن الصامت)6(

ٌحممد وأصحابه خريا منا إنا إذا لغنم وهو  َ َ َ ً ِّ جممـع بـن جاريـة)7( الراعـي، وال عقـل لنـا وهـو العاقـل،ً َ ُ،   
ُ طعمة)10( ، حصن بن نمري)9(  الذي رسق طيب الكعبة، وارتد عن اإلسالم،وهو، فليح التيمي)8( َُ   بـنْ

ٍأبريق ْ َ .  االثنا عرش منافقني، حماربني هللا تعاىل ورسـولهومات،  مرة بن ربيع)12( ، عبداهللا بن عيينة)11( ،ُ
 أبـو عـامر الفاسـق؛ ألنـه -2 سعد بن أيب رسح مل يعرف لـه إسـالم، -1: استشكل ابن القيم ما ييل وقد

  .هرب من النبي إىل مكة، ثم إىل الطائف، ثم  إىل الشام ومات هبا
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ا َذَهـَ، وَُةابَ طِهِذَه«: قال رأى املدينة من بعيد وملا ،)1(عدة مساجد، منها مسجد تبوك
ِ حيٌلَبَ جٌدُحُأ وأهل األعذار يتقدمهم عـيل  النساء والصبيان وخرجت ،)2(»ُهُّبِحُنَا ونَُّبُ

ْ من ختلفـ÷ واسى النبي وقد وجيش العرسة، ÷الستقبال النبي  $ َوا مـرغمني َ ِ َ ْ ُ
َاال مَجِرَ لِةينَِدَ املِ يفَِّنإ«: فقال ْا رسً َريا وِسَ مـْمُتـِ ِيـا إِادَ وْمُتْعـَطَ قَالً ، »ْمُكـَعَوا مُانَ كـَّالً
  .)3(»ُرْذُ العُمُهَسَبَ حِ باملدينةْمُهَو«: قاليا رسول اهللا وهم باملدينة؟ : قالوا

َاملخلفون ُ َّ َ  جلس للنـاس، ثم فصىل ركعتني،  املدينة بدأ باملسجد÷ دخل  ملا:ُ
ً يعتذرون إليه وحيلفون له، وكانوا بضعة وثامنني رجـال فقبـل مـنهم َونُفَّلَخُفجاء امل

  .عالنيتهم، وبايعهم، واستغفر هلم، ووكل رسائرهم إىل اهللا
 وسلمت ÷ جئت رسول اهللا :كعب بن مالكقال : )4(املخلفون الثالثة

َسمَبَتَعليه ف َ تبَّ َسمَ ِغضبُ الـمُّ َ َما خلفك: ، وقال يلْ َ َّ : َ؟ أمل تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلتَ
 من سخطه بعذر، ولقد رجتبىل واهللا إين لو جلست عند غريك من أهل الدنيا خل

ُطيتْعُأ َال، ولئن كَدَ جِ َت لَرتىضْبَذً ْ ِ ُ عني ليُ َّوشكن اُهللاَ َ َّيلَ عَكَطِخْسُ أن يِ ، ولئن َ
َتكْقَدَص ْ ووجدُ ِ َ َت عَ َّيلَ  عني، واهللا ما كان يل من عذر، واهللا ما  اِهللاَوْفَإين ألرجو فيه ع فَ

 ْمُقَ ف؛ا هذا فقد صدقَّأم: ÷ فقال !كنت قط أقوى وال أيرس مني حني ختلفت عنك
أال اعتذرت إىل :  وقال رجال من قومي بني سلمة، فقمت؛حتى يقيض اهللا فيك

زالوا يب حتى أردت أن أرجع  فواهللا ما ؟ كام اعتذر غريك واستغفر لك÷رسول اهللا 
نعم، رجالن قاال مثل : هل لقي أحد غريي ما لقيت؟ قالوا:  نفيس، ثم قلتَبِّذَكُأَف

 بن أمية الواقفي، فذكروا رجلني وهالل بن الربيع العامري، مرارةمقالتك، وهام 
                                                           

  .اً عرشين مسجدإىل عن ابن إسحاق، وأوصلها 3/1029وفاء الوفاء ) 1(
  .1365قم  ر2/993 ومسلم ،3187، 2736، 1411البخاري رقم )2(
  .»حبسهم املرض «:بلفظ 9/24 والبيهقي ،1911 رقم 3/1518مسلم ) 3(
  .2/301، وعيون األثر 651ص ) املغازي(، وتاريخ اإلسالم 4/175ابن هشام ) 4(
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َ فاجتنَب؛ عن كالمنا نحن الثالثة دون غرينا÷ رسول اهللا  وهنى،صاحلني فيهام أسوة نَا َْ
َكرنََوا لنا حتى تَُّريَغَ وتُالناس  األرض، فلبثنا عىل ذلك مخسني ليلة، فأما ْت يلَّ

 القوم، وكنت أصيل مع رسول اهللا َّبَشَصاحباي فقعدا يف بيوهتام، وأما أنا فكنت أ
 وهو يف جملسه ÷ وأطوف باألسواق وال يكلمني أحد، وأسلم عىل رسول اهللا ÷

َّيلَشفتيه برد السالم عَّهل حرك : فأقول يف نفيس ً أم ال؟ ثم أصيل قريبا منه، فأسارقه َ
َّولـما، ُالنظر، فإذا أقبلت عىل صاليت نظر إيل، وإذا التفت نحوه أعرض عني  طالت َ

ْورَسَجفوة املسلمني، ت َّ الناس إيل، فسلمت ِّ وأحب)1( حائط أيب قتادة ابن عميُتَّ
هل تعلم أين أحب اهللا ورسوله؟ : هللاأنشدك ا:  فقلت؛َّعليه فام رد عيل السالم

اهللا ورسوله أعلم؛ ففاضت عيناي، ثم غدوت إىل : ًفسكت، فناشدته ثالثا، فقال
َِّيل قدم بطعام من الشام يسأل عني فأشاروا إٌّيِطَبَالسوق فإذا ن َِّيل فدفع إ،َ ً كتابا من َ

ً غسان ملفوفا يف حرير مكتوبا فيهِكِلَم ً جفاك، ومل جيعلك اهللا بلغنا أن صاحبك قد «: َّ
َاحلَ هوان وال مضيعة؛ فِبدار َاسكَوُا ننَِ بْقْ  وهذا من البالء، وقد بلغ يب ما :فقلت ؛»ِ
َّ يفَعِمَ طْنَ فيه أُتْعَوق ٌ مضت أربعون ليلة إذا رسول من فلام ! مرشك فأحرقتهٌ رجلِ

ُلقَطُأ: اعتزل امرأتك، فقلت:  يقول÷عند النبي  ا، وأمر َْهبَرْقَ تال، بل ال: ا؟ قالَهِّ
: قال ،احلقي بأهلك حتى يقيض اهللا أمره:  المرأيت ُفقلت ؛ بمثل ذلكَّصاحبي

إن هالل بن أمية شيخ كبري ضائع : فقالت ÷ اهللا َبن أمية رسولوجاءت امرأة هالل 
َال خادم له أفتكر ْ َ ما به من حركة إيل، : قالت، ِكنََّبَرْقَال، ولكن ال ي: قال أن أخدمه؟ ُهَ

فلبثنا بعد ذلك عرش ليال، : قال !ِهََِرصا زال يبكي إىل يومه هذا، ولقد ختوفت عىل بوم
ُ مخسون ليلة من حني هني املسلمون عن كالمنا، وملا صليتْتَلُمَكَف َ  الصبح عىل ظهر ُِ

ً إذ سمعت صارخا - نفيسَّ األرض بام رحبت، وضاقت عيلَّوقد ضاقت عيل -بيتي 
                                                           

ٍ يلتقيان عند اجلد السادس، وهو غنم بن كعب)1( ْ َُ ُ ْ َ.  
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ُ ساجدا وعرفتُفخررت: قال، يا كعب بن مالك أبرش: يقول ،  أن قد جاء الفرجً
وا ََُّرش، وبي يبرشوننُ الناسَلَبْقَأَ ف؛َّ بتوبتنا حني صىل الفجر÷ ُِّيب النَََّربْخَ وأ:قال
ُي، ونزعتَبِاحَص  ُ وانطلقت، ما أملك غريه، واستعرت ثوبني، لرجلني برشاينِيبوَ ثَّ

، ما قام من ِينَأنََّفقام إيل طلحة وه يف املسجد والناس حوله، ÷إىل رسول اهللا 
ْلمَسَ ف:كعبقال ، املهاجرين غريه فام أنساها له  ُقُْربَ يُهُهْجَوَ و÷ عىل رسول اهللا ُتَّ

ٍ بخري يومِ أبرش:وقالمن الرسور،   عندك يا ْنِمَ أ:قلتَّر عليك منذ ولدتك أمك، َ مِ
 من توبتي أن َِّنيا رسول اهللا إ :قلت بل من عند اهللا، :قالرسول اهللا أم من عند اهللا؟ 

 عليك بعض مالك فهو خري لك، ْكِسْمَ أ:قالأنخلع من مايل صدقة إىل اهللا ورسوله، 
 إال ُثِّدَحُ فال أ؛َّ إن اهللا نجاين بالصدق:وقلتإين ممسك سهمي بخيرب، :  قلت:قال
الين، وما ًا ما حييت، وما أعلم أحدا من الناس أباله اهللا يف الصدق أفضل مام أبًصدق

 ألرجو أن وإين إىل يومي هذا، ÷ ذلك لرسول اهللا ُ منذ ذكرتٍَةبْذَ من كُتْدَّمَعَت
 s)©9 šU$̈? ª!$# ’n?tã Äc©É<̈Ζ9$# š⎥⎪ÌÉf≈yγßϑø9$#uρ‰﴿: حيفظني اهللا فيام بقي، وأنزل اهللا تعاىل

Í‘$|ÁΡF{$#uρ š⎥⎪Ï%©!$# çνθãèt7̈?$# ’Îû Ïπtã$y™ Íοtó¡ãèø9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“tƒ Ü>θè=è% 9,ƒÌsù 
óΟßγ÷ΨÏiΒ ¢ΟèO z>$s? óΟÎγøŠn=tæ 4 …çµ̄ΡÎ) óΟÎγÎ/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊇∠∪ ’n?tãuρ ÏπsW≈n=̈W9$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θàÏk=äz #©̈Lym 
#sŒÎ) ôMs%$|Ê ãΝÍκön=tã ÞÚö‘F{$# $yϑÎ/ ôMt6ãmu‘ ôMs%$|Êuρ óΟÎγøŠn=tæ óΟßγÝ¡àΡr& (#þθ‘Ζsßuρ βr& ω r'yfù=tΒ 

z⎯ÏΒ «!$# HωÎ) Ïµø‹s9Î) ¢ΟèO z>$s? óΟÎγøŠn=tæ (#þθç/θçFu‹Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθèδ Ü>#§θ−G9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊇⊇∇∪ $pκš‰r'̄≈tƒ 
š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θçΡθä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$#﴾]119-117:التوبة[.  

ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V< <

ا اهللا، وستملك ما حتت قدميـه، يدة يرعاه أدرك عاهل الروم أنه أمام قوة جد-1
 َّ قـرر أالولذلك والقتال معها خمتلف عن قتال الكر والفر مع دولة فارس العظمى؛

َيغ َ القدَِبالُ  هبـذا وكأنـه داره، ِرْقـُ يواجه اجليش اإلسالمي وهو يتحداه يف عَّوأال ،َرَ
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ُيسلم َِّ   من بعـده÷ش حممد  فرسعان ما اكتسحها جي؛ مفتاح مملكته÷ لرسول اهللا ُ
  . من عجائب الزمانوهذا، بفرتة وجيزة

ُ واجه املسلمون ابـتالء وحمنـة حـني دعـوا للجهـاد يف ضـيق وشـدة وحـر؛ -2 ُ
  .َّ االبتالء ميز اهللا الصادقنيوهبذا ، شديدة احلر؛ليقطعوا صحراء شاسعة

  .رصامة ولني، حزم وتسامح: رضب النبي املثل األعىل يف حسن القيادة -3
  .، وذهب البعض لغرض للمغنم ال للمغرم ألهنم يذهبون؛فقونلف املنا خت-4
أصـبح   عـن كـالم الثالثـة÷حني هنى النبـي ف ؛ برز دور املجتمع يف الرتبية-5

املخلفون الثالثة كأهنم يعيشون يف غري جمتمع املدينة، حتى ضاقت علـيهم األرض، 
  . الفضيلةول األول عن حراسةؤهو املس، و هو املجتمع الصالحوهذا
َب ضُر -6  ًةَيفِلَ كرم اهللا وجهه خٍّ عيلُاءََق؛ فاملنافقون الذين أزعجهم بٌةَِعافَ نٍةَّارَّ

َة أَاعَِش عىل املدينة، ونرشوا إ÷لرسول اهللا  ُببوا يف َسَ ت- استثقله ÷ النبي َّنَ إظهار َّ
@÷ ما لإلمام عيل من قدر ومنزلة عند اهللا ورسوله [†ÔÏ ا َمَأ«: ه أعىل وسامدلق

 هو الذي ابتهل من ُونُارَ هَسْيَلَ؟ أ»ىَوسُ مْنِ مَونُارَ هِةَلِزنَِْمي بنِِّ مَونُكَ تْنَ أَىضْرَت
<tΑ$s% Éb﴿: ًأجله موسى قائال u‘ ÷y u õ° $# ’ Í< “ Í‘ô‰ |¹ ∩⊄∈∪ ÷ Åc£ o„ uρ þ’ Í< “ Ì øΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅ è=ôm $# uρ 

Zο y‰ ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θßγ s) ø tƒ ’ Í<öθ s% ∩⊄∇∪ ≅ yè ô_ $# uρ ’ Ík< # \ƒ Î— uρ ô⎯ ÏiΒ ’ Í? ÷δ r& ∩⊄®∪ tβρ ã≈ yδ © Å r& 
∩⊂⊃∪ ÷Š ß‰ô© $# ÿ⎯ Ïµ Î/ “Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ çµ ø. Î õ° r& uρ þ’ Îû “ Ì øΒ r& ∩⊂⊄∪ ö’ s1 y7 ys Îm7 |¡ èΣ # Z ÏV x. ∩⊂⊂∪ x8 t ä. õ‹ tΡ uρ 
# · ÏW x. ∩⊂⊆∪ y7 ¨Ρ Î) |MΖ ä. $ uΖ Î/ # Z ÅÁ t/ ∩⊂∈∪ tΑ$s% ô‰ s% |MŠ Ï?ρé& y7 s9÷σ ß™ 4© y›θßϑ≈ tƒ﴾]؟]36-25:هط 

ى َطْعُ يوهل !ا هارون لك يا عيل ما عدا النبوةَايَزَ مُّلُك:  يقول÷ النبي وهاهو
َ قرصوهل !؟÷ حممد ُعنَْمُ ويُهَلْؤُموسى س َّ ٌّيلَ عَ ، وابن عمه،  يف خدمة أخيه$ ِ

؟  وزيادة  هارون يف خدمة موسىَلَعَ ومل يفعل ما ف÷ونبيه حممد وصهره، ومربيه، 
ِان، وأحنى عليه من اجلنَان،  لرسول اهللا من البنَ؛ فقد كان أطوعِْرصَقُال حاشاه مل ي َ
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  اإلمامُّهللا در، وِمْج النَِّاضَضِقْ يف طاعته كالسهم، و يميض يف خدمته كانيمركان و
@@: حيث يقول يف حتفتهالصنعاين  @
ـــــ ـــــَا إمَي ـــــًام ـــــَ اخلَقَبَا س ــــ اِةَاعـــَط   إىلَقْل ّ مـــذ كـــان صـــبياِارَتْخُمْل َِ َ َْ ُ 

ــــ ــــنِ لًالِاذَب ــــِْي فِسْفَّل ــــْرَا يَم ــــ  ـيِضَت ــــُّ الرُدِّيِس ــــَا وًاحَبَ صــــِلْس  اّيِشَع

ـــــــه ـــــــة أكتاف ـــــــى يف مك ُفرق َ َ َ ََ ْ َ َّ َ ْ ــــا  َِ ــــه جثي ــــنامهم من ــــدت أص َّفغ ُ ُ ِْ ِِ ْ َْ ُ َ ْ َ َ َ 

ــــسما ــــالك ال َكــــاد أن يلمــــس أف َّ َ َ َْ َْ ََ َ ـــــي  َْ ِوتالق َ ُ ـــــاَ ـــــه كـــــف الثري َّ كف َُ ُّ َُّّ َ َ 

ــــــ ــــــداه ليل َوف َْ ُ ََ ــــــهَ ِة مهــــــت ب ِ ْ َّ َ َّفتيــــة تابعــــت الــــشيخ الغويــــا ً ْ َ َِ َ ْ َ َّ ِ َِ َ ٌ ْ 

َبــــات يف مــــضجعه حــــني رسى َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ـــي  َ ـــا بروح ِي ُ ِ ـــاَ ـــان رسي ـــاريا ك َّ س ًِ َ ََ َ ِ 

َخــاب مــا رامــوا وهــب المرتــىض َ ْ ُ ُ َ َْ َّ َ ََ ِونجـــا المختـــار يطـــوي  َ ْ َ َ َُ َُ ْ ْ َّ البيـــد طيـــاَ َْ َ ِ ْ 

ــــــــــ ــــــــــات إىل أرباهب َواألمان ْ َِ َ َ َ ِ ُ َ َ َّعنـــــه أداهـــــا ووافـــــاه بريـــــا  اَ ُ َ َ َّ ُِ َْ َ َ َ َ 

ـــ ـــَانَك ـــَا نًمْهَ س ـــَا حًذِاف ـــُثْي ــــَو  َىضَ م ــــَ األَىلَع ــــًفْيَ ســــِاءَدْع  اِّيفَْرشَا م

ِ حيَالَفـ «؛ا كشاشة الرادار يكشف أرساب املنـافقنيًّيِلَ عَِّن إثم َ الَ، وٌنِمْؤُ مـَِّال إُهُّبـُ
ــُ مَِّال إُهُضِغــْبُي  ثابــت بالتجربــة إىل اآلن؛ فهــؤالء أذنــاب الــصهاينة ، وهــذا)1(»ٌِقافنَ

ة، ومـع حتفظـي عـىل بعـض والصليبيني يشنون الغـارات هـذه األيـام ضـد الـشيع
ٍثنـي عـرشية، إال أن احلـق يقـال، فـإهنم وقفـوا بإبـاء أمـام الغطرسـة معتقدات اال ُ

طني، الصهيونية، والكربياء الغريب، وساندوا بقوة مقاومة األبطـال يف لبنـان و فلـس
  .ا من خمططات أمريكا و إرسائيل يف الرشق األوسطًوأفشلوا كثري

                                                           
ومـصنف . 3/503االسـتيعاب و.  2/53وابن حجر يف اإلصابة . 1/135واملرشد باهللا . 1/76مسلم )1(

. 642 رقـم 1/183وأمحد ابن حنبل . 1/10 احلفاظ للذهبي ةوتذكر. 3206 رقم 6/365ابن أيب شيبة 
ــة . 1/63وفــتح البــاري  ــة والنهاي ــأريخ بغــداد  . 5019 رقــم 8/116والنــسائي . 7/391والبداي وت

  .                    3717 رقم 5/594والرتمذي . 8/417
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ٍّ استخالف عيل -7 مـا ÷ وهو شخصية قوية بحجم شخصية رسـول اهللا - $ُ
ُ رضورة حيتمها بعد الشقة، وذهاب الرسول -عدا النبوة ْ َ َْ َ َِّ ُّ ُ ِّ ٌُ ُ ََ ُ بالقوة املقاتلـة كلهـا ؛ ÷ َُ

َ صاحب هيبة، وقوة، وشجاعة، وبراعة توازي ًخليفة يف املدينة÷ ُفيحتاج الرسول 
ُاجليش كله،  َّ ُ فطن املنافقون هلذا فحـاولوا اسـتثارته لتخلـو املدينـة لدسائـسهم  وقدُ َ ُ ْ َ ِ

ٌبأنه بمثابة نفسه، وأن املدينة حمتاجة له ÷ ُّومكرهم؛ فأخربه النبي  َ.  
ُ أن تكون العالقة بني اإلسالم والنرصانية ق÷َ أراد النبي -8 َ َ ائمـة عـىل أسـاس ََ

َيكفل احلرية للديانتني، ويظهر ذلك من املصاحلة التي عقدها النبي  ُُ ْ َ مع أهل أيلة ÷َ َ ْ َ
َ، وجرباء، وأذرع، ودومة اجلندل)العقبة( َ َُ َ َ.  

ِ أبرزت الغزوة عاملية دعوة رسول اهللاِ -9 ِ َِ ، وأنه بنفـسه ال بغـريه قـاد اجلـيش ÷ُ
ِليفتح الطريق لعالمية اإلسال ِ َِّ ََ ًم فعالَ ْ ِ ِ.  

َّ مل يعتمد فقط عـىل الـوحي؛ فهـو متعبـد باحليطـة واليقظـة، وال سـيام إزاء -10 ْ َّ َِ ِ ِ َِ ٌ َ ُْ
ُمؤامرات الداخل؛ فاكتشف بسهولة أولئك النفر الذين حاولوا أن يبيتـوه بالعقبـة،  ِّ َ ُُ

اخلزي، وحقر إليهم أنفسهم حني مشى باثنني معه، فلام رصخ فـيهم فخ فأوقعهم يف 
َلثعالب، ثم لقن الدنيا فن التغايض عن السفلةفروا كا َ َ ََّّ َّ َ.  
ِ حتريق بيت املثبطني من أحزم الترصفات يف مثل هذه احلالة-11 ُ.  
َ ما أمجل تعبري النبي -12 ّعن مـشاعر احلـب لإلنـسان واملكـان واحليـوان÷ َ ِْ :!

ُهذه طابة« ََ ِ ِ ِهذا أحد جبل حي«! »َ ُ ٌ َ َ ٌُ ُ َ ُّبنَا ونحبَ ُِّ ُ  ألنـصاره وحمبيـه $عبري عن حبـه إنه ت! »ُهَ
ْالذين فتحوا قلوهبم وبيوهتم وعقوهلم وصار الرسول عندهم أغىل من مهجهم ُ ُ َِّ ِ َ ُ.  

َ بقدر ما خيتزنه نبي اهللا من رمحة عمت البرش واحليـوان واحلجـر والـشجر، -13 َ ََّ َ ِ َ ٍ ُّ
ُ بجوار ذلك يف غاية احلزم و القوة؛ فعندما كان يتأخر أحد رجالـه وفإنه َ لـو بحجـم َ

ِإن كان في:  برصامةيقولأيب ذر رضوان اهللا عليه،  َ ُه خري فسيلحقَْ َ َْ َ َْ ٌ َ ِ.  
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   :)1(مسجد الرضار 

ُ جامعة من املنافقني من أهل ق÷َّأتى النبي  :  وهو يتجهز إىل تبوك، فقـالوا لـهَاءَبٌ
ِ قد بنينا مسجدا لإنا ن تأتينـا  نحب أوإناي العلة واحلاجة والليلة املطرية والشاتية، ِذً

ُ لنا فيه، فاعتذر بسفره، ووعدهَفتصيل َ  املـسجد يف وكان بالصالة فيه عند رجوعه، ْمَ
، ويــستهزئون باملــسلمني، ÷ يعيبــون فيــه رســول اهللا  ،ا للمنــافقنيًرْكــَاحلقيقــة و

َّولما مسجد قباء، َونُاهَضُوي َ َّم بالـذهاب للـصالة يف مـسجدهم َهَ و÷ ُّ رجع النبيَ
⎪⎥š﴿:  قولـــه تعـــاىلنـــزل Ï% ©! $# uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Éf ó¡ tΒ # Y‘# u ÅÑ # \ ø à2 uρ $ K)ƒ Ì ø s? uρ š⎥ ÷⎫ t/ 
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  . للجيف والقاممةًةَاسنَُ كُهُعِضْوَ مَذَخَّتُوإحراقه، وأن ي
…‚Ö]æÃÖ]æ<ŒV< <

 ظـاهرهً فهـاهم يبنـون مـسجدا !املنافقني وإتقاهنم لفنـون اخلـداع ًبا منَجَ ع-1
 األسـلوب مـن وهـذا ،مرة والكيد لإلسالما املؤوباطنهواألذان، ،  ِرْكِّللعبادة، والذ

وا جمتمـع ُضـَرَْمفهم أل أن الـوحي كـشفلوالًا إيالما، َهِّدَشَوأ، ًأخطر األسلحة فتكا 
ً، فكان الوحي الـذي كـشفهم يف هـذه الواقعـة رضورة ال بـد قباء، ومزقوا أوصاله ُ

ُّ أمر النبي الذيمنها؛ ألن ظاهرهم  َ ِ   .ًقد أضمر غدرا ومؤامرة خطرة هباحرتام÷ ُ
 لكلمة حـق إذا أريـد هبـا باطـل؛ َعِدَخنَْعىل املؤمن الفطن أن يتعظ هبذا فال ي -2

ٌ، وهم يف الوجه مرآة، ويف القفا مقص يف العسلِّمُّ السَّ جييدون دسفاملنافقون ْ ِ.  
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 ÷ إال أن النبـي - إىل اهللا الـرسائر ُلِكـَ وإن كان يتعامل بالظـاهر، وي-اإلسالم  -3
ُالـمؤمن«: يقول ٌ كيس فطنُ ٌ ِِّ َ ُاملؤمن ُغ َدْلُ يَال« و،)1(»َ ِ ْ َ جحـر مـْنِمُ ٍ ْ ِابتلــ وكـم ؛)2(»ِْنيَتَّرُ ُ  َيْ

نًـا ِمْؤُي مِتـَّمُ أَىلَ عـُافَخَ أَ الِِّينإ«: ÷ قالملسلمون باملظاهر اخلداعة، واألقنعة املزيفة،  ا
َّأماًكا، ِْرشُ مَالَو َّوأما، ِِهانَيمِِإ ب اهللاُُهُعنَْمَيَ فُنِمْؤُ املَ َ ِولكنِّي، ِهِكِِْرش ب اهللاُُهُعَمْقَيَ فُكِْرشُ املَ َ  ُافَخَ أَ
َ اجلِِقافنَُ مَّلُ كْمُكْيَلَع ِاملَ، عِاننَْ   .)3(»َونُرِكنُْا تَ مُلَعْفَيَ، وَونُفِرَْعا تَ مُولُقَ، يِانَسِّ اللِ

ًكل مسجد بني مباهاة -4 َ َ ُ َ ِ ً أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه اهللا، أو بامل ُ َ َْ ُ ً ِ
َ إين أنثم، ]2/310الكشاف [ الحق بمسجد الرضار، ذكره الزخمرشي فهوغري طيب؛  ُبـه إىل ُ ِّ

ًأن أكثر وسائل اخلداع فتكا هـي الوسـائل الدينيـة، كاملـصحف الـذي رفعـه معاويـة 
ٍّوعمرو بن العاص و أهل الشام يف وجه اإلمام عيل؛ مستنجدين به من هزيمة ماحقـة، 

ٍّداعني لتحكيمه؛ فانخدع به أصحاب عيل، ومل ي ً اإلمام حمذرابقولتفعوا نُ ِّ َ ٍّكلمـة حـق : ُ َ ُ َ ِ َ
ُيراد ٌ هبا باطل، َُ ِ َ َ َال حكـم إال هللا؛ : َ أعاد اإلمام نفس الكلمة أمام نداء اخلـوارجو قدِ ْ ُإنـهُ َّ 

وراء مصحف، أو حتت سقف مسجد، : الطالء اإلسالمي املخادع يف أي صورة كانت
  .لخ إ... ٍأو حلية، أو مسواك ، أو دموع ، أو صالة ، أو كفالة أيتام ، أو مجعية خريية 

 :)4()يف رمضان سنة تسع هـ(@مهاَوفد ثقيف وإسال
 بعد رجوعـه مـن تبـوك، )5( ثقيفُدْفَ و÷قدم عىل رسول اهللا : قال ابن إسحاق

 ملا انرصف عنهم تبعه عروة بن مسعود الثقفـي ÷ من حديثهم أن رسول اهللا وكان
ُِهنإ«: ÷ له فقالفأسلم وأحب أن يرجع إىل قومه باإلسالم،  ألن فـيهم ؛ »َوكُِلاتَ قْمَّ
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ًاعا؛ َطُا مًّبَبُ فيهم حموكان ،)1( أنا أحب إليهم من أبكارهم:فقال عروةة االمتناع، نخو
َّ إليهم داعيا لإلسالم، راجيا أالفخرج ً  دعاهم وأظهر هلـم فلام خيالفوه؛ ملنزلته فيهم، ً

كرامـة أكرمنـي اهللا هبـا، : ما ترى يف دمـك؟ قـال:  لعروة قبل موتهفقيل، دينه قتلوه
َّ، فليس يفَّهللا إيلوشهادة ساقها ا  قبل ÷وا مع رسول اهللا ُِلتُ إال ما يف الشهداء الذين قِ
 ِ يفُهَلـَثَ مَِّنإ«:  قـال فيـه÷ فادفنوين معهم، فزعموا أن رسـول اهللا ؛أن يرحتل عنكم

ِب يس يفِاحَ صِلَثَمَ كِهِمْوَق ِمهْوَ قِ ً أقامت ثقيف بعـد قتلـه أشـهرا فـرأوا أنـه ال ثم، »ِ
 ِدْبـَ عأرادوا إرسـال بايعوا وأسلموا؛ فوقد حوهلم من العرب، ْنَ مِبْرَِحطاقة هلم ب

ِيال ْوخيش أن يص  بن عمرو،  فأبىَلْيَ َ به ما صنع بعروة، فقالَعنَُ ًال حتـى ِاعَ فـُتْسَل: ُِ
 ÷ عـىل رسـول اهللا فقـدموا، ًوا معي رجاال؛ فبعثوا معـه سـتة اختـارهم هـوُلِسْرُت

َ أن يدوطلبوافأنزهلم املسجد،  َّع هلم صنمهم الالَ  سـألوه حتى ثالث سنني فأبى، َتَ
َإبقاءها شهرا ك ُوا قومهم هبدمها حتى يدخلهُعِّوَرُ أن يَةَاهَرً ََ ُ  وسألوه اإلسالم فأبى، ْمْ

 وأمـا يكرسوا أوثاهنم بأيـدهيم فأعفـاهم مـن كـرسها، َّ من الصالة، وأالْمُهَيِفْعُأن ي
ِ ركوع فيهَال ٍينِ يف دَْريَ خَال«: الصالة فقال ِ َ ُ ا وإن َهَيكِتْؤنَُسَيـا حممـد، فـ:  فقـالوا؛)2(»ُ

َ وأمر،واُمَلْسَأَ ف!ًةَاءَنَكانت د ا، نًِّ مـن أحـدثهم سـوكان عليهم عثامن بن أيب العاص، َّ
ِلم القرآنَعَ يف اإلسالم وتِهُّقَفَّ عىل التْمُهَصَرْحَ أنه كان أوذلك  رسـول اهللا وبعث ،)3(ُّ

  . ثقيف، فهدماهِ صنمِ هلدم الالت بن شعبةواملغريةبن حرب،  أبا سفيان ÷
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َّسنة تسع وتسمى بسنة الوفود َ ُْ ٍ ِ)1(: 
 ثقيف ْ مكة، وفرغ من تبوك، وأسلمت÷ ملا افتتح رسول اهللا :قال ابن إسحاق

ْرضبت - ْوبايعت َ َ ُ كانـت العـرب تـرتبص وإنـام؛  إليه وفود العرب مـن كـل وجـهَ
َ هذا احلَرْمَباإلسالم أ  وخالصة ولد إسامعيل، وقد ، ألهنم قادة العرب؛من قريش ِّيْ

ْ افتتحت مكة ودانتفلام، ÷تصدوا حلرب الرسول  َّ له قـريش ودوخهـا اإلسـالمُ ٌ 
ِعرفت وذللها وأخضعها َ َ َ العرب أنه ال طَ ِ هلم بحرب رسول اهللا َةَاقُ ِ وال عداوتـه ÷ِ

# ijk﴿ :÷كام قال تعاىل لنبيه  ًفدخلوا يف دين اهللا أفواجا، sŒ Î) 
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ْوهذه خالصة من جاء من الوفود َ وفدفقد، بعد وفد ثقيف َ َ ٍعبسو ،ٍمتيم: ْنِ مٌّلُ كَ ْ َ، 

َفزارةو َمرةَو ،َ َّ َثعلبةو ،ُ ََ ٍحمارب، وْ ٍكـالب، و  بـن بكـرِبني سـعدو ،ُ ٍرؤاسو ،ِ ٍعقيـلو ،ُ َ ُ ،
َقش، وَدةْعَجَو ،ٍيطِقَلو َباهلـةو ،ٍّيِدَ بـن عـِعبـد، وَةَاننَِكو ،ِاءََّكبني الب، وٍريُ َ َأشـجعَو ،ِ َ  ،
ٍسليمو َ ُددَق َدَفَوَو، ٍ بن عامرِهالل، وُ  عىل أن يأيت بألف من  النبي فأسلم وعاهدٍر عامُْنب َ

 سبعامئة، فـامت يف الطريـق، :وقيل ألف، :وقيل تسعامئة،  منهمبني سليم، فخرج معه
ْ بن صعِعامرو ،]3/221اإلصـابة [ .عنه فأخربوه أنه مات؛ فأثنى عليه النبي فسأهلم  َصعةَ َ َ ،

ِعبدو ِ القيسَ َتغلب، وٍ بن وائلِبكر، وَ َحنيفة، وَ ِ ٍيءَط، وَ َجتيب، وِّ ِ َخوالن، وُ ْجع، وَ ٍّفـيُ ِ ،
ٍمرادو ٍوزبيد، ُ ِالصدف، وَةَدِكنْ، وُ ِ ٍخشني، وَّ َ ٍ هـذيمِسـعد، وُ َ ٍّيلـَبـ، وُ َعـذر، وَاءَرَْهبـ، وِ ْ ، َةُ
َسالو َجهينة، وَمانَ َ ْجر، وٍكلب، وُ َغسان، وٍبني أسد، وٍمَ َّ َمهدان، وٍ بن كعبِاحلارث، وَ َ ،
، ِعَالنَّخـ، وٍدِامـَغ حـي مـن مـذحج، والداريني الرهـاويني، وٍسنَْع، وِ العشريةِسعدو
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ِبجو ْخــث، وَةَيلــَ ِزدَأ، وَحــرضموت، وٍمَعَ َ عمــْ ٍافقَغــَ، وَانُ ْدو، وٍقِارَبــَ، وِ َثم، وٍسَ ، َةَالــُ
ِاحلدانو َّ ٍجذام، وَمَلْسَأ، وُ ٍمحري، وَةَرَهَم، وُ َ ْجيَ، وَانَرْجَن، وِ  وقائع لبعض وسنلتقط .َانَشَ

  . قصة بني متيم، وعدي بن حاتمتتقدم وقدالوفود، 
  ):1(وفد بني عامر

َ وفيهم عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس، وج÷قدموا عىل النبي  ُ َ ْ ُبارَ  ، بن سـلمىَّ
 قـال لـه وقـد، ÷ عامر أن يغـدر بالرسـول فأرادوهم رؤساء القوم وشياطينهم،  

ِ عقبـي، ُتهي حتى تتبـع العـرب أنَّ أالُتْيَآل:  قال،ْمِلْسَأَإن الناس قد أسلموا ف: قومه َ
َقب هذا الفتى من قريش؟ َأفأتبع ع ُغلْشَأَإذا قدمنا عىل الرجل فإين س:  قال ألربدثمِ َ 
ُههْجَعنك و َ، فإذا فعلت ذلك فَ ُاعلـهُ ُ يـا حممـد، :  قـدموا قـال عـامرفلـام ، بالـسيفْ

ِالنيَخ ي، وجعـل ِِنالَ يـا حممـد، خـ: قـال،»ُهَدْحـَ واهللاِِ بَنِمْؤُى تَّتَ ح واهللاَِال«:  قال)2(ِ
ِ ال حيَُدبْرَ فجعل أ؛ بهُهَرَمَيكلمه وهو ينتظر من أربد ما كان أ ًري شـيئاُ ، ]اًأي ال يـرد جوابـ[ُ

 اهللاِِ بـَنِمْؤُى تـَّتـَ حاهللاَِ وَال«: ِني، قـالِالَيا حممد خ:  رأى عامر ما يصنع أربد قالفلام
ِ رشَ الُهَدْحَو ًأما واهللا ألمألهنا عليك خيال :  قال÷ل اهللا  أبى عليه رسوفلام ،»ُهَ لَيكَ

ِاللهـم اكفنـي عـامر بـن الطفيـل«: ÷ قال رسـول اهللا َّىلَ وفلامًورجاال،  ْ َ َُ ُّ ْ َ َِّ ِ َِ ْ َّ«)3(@@L فلـام
ُويلك يا أربد، أين ما كنت أمرتك بـه؟ واهللا مـا كـان عـىل ظهـر : عامر@خرجوا قال ُ

ُاألرض رجل هو أخوف عندي عىل نفيس منك، وايم ْ ً اهللاِ ال أخافك بعد اليوم أبـدا، ُ ََ ََ َْ َ ُ َ َ
َال أبالك ال تعجل عيل، فكلام مهمت أن أرضبه دخلت بينـي وبينـه أفأرضبـك : قال َُ َِ َ ْ ََ َ َّ َ َ َ

                                                           
، وتاريخ اإلسـالم 5/69، وابن كثري 5/3118، ودالئل النبوة 1/310، وابن سعد 4/213ابن هشام ) 1(

  .678ص ) املغازي(
ً تفرد يل خاليا حتى أحـدثك عـىل : معناهفاألوليروى بكرس الالم خمففة، وبتشديدها مكسورة، : ِيِنالَخ) 2(

  .لة، وهي الصداقةلً اختذين خليال، من املخا: معناهوالثاينانفراد، 
  .1/310 وابن سعد ،5/318دالئل النبوة :  وانظر يف عامر بن الطفيل،5/69ابن كثري ) 3(
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ِ الطريق رضب اهللا جل وعال عامرا بالطاعون يف عنُقويفبالسيف؟  ُ فقتلـه يف بيـت  ِهً
ٌيا بني عامر، أغدة:  فجعل يقول؛امرأة من بني سلول َّ َّغدَ كُ ٍالبكـر يف بيـت امـرأة ) 1(ِةُ ِ ْ َ
مـا وراءك يـا :  أصحابه يف الرتاب وقدموا عىل قومهم فقـالواُهَّسَدَمن بني سلول؟ ف

ُأربد ِال يشء، واهللا لقد دعانا إىل عبادة يشء لـود: ؟ قالَ  أنـه عنـدي اآلن فأرميـه ُتْدَ
يتبعـه، فأرسـل اهللا بالنبل حتى أقتله، فخرج بعد مقالته بيوم أو يومني معه مجـل لـه 

  .تعاىل عليه وعىل مجله صاعقة فأحرقتهام
ُوفد بني حنيفة ومعهم م ِسيلَ ْ ُمة الكذابَ َ:   

َة يف رحالـِهم؛ فـأمر َمِلْيَسُوا مُفَّلَ أهنم خفذكروا، ÷أسلم الوفد وأعطاهم رسول اهللا  َ
َ بمثل ما أمر به للقوم، ÷ُله رسول اهللا  ِّرشِ بـَسْيَ لُهَِّنا إَمَأ«: وقالِ  أي حلفظـه ؛»ًانـاَكَ مْمُكَ

ْضي َّ انتهـوا إىل الياممـة ارتـد فلـامَة أصحابه، فأخربوا مسيلمة بام قال وأعطوه ما أعطاه، َعَ
َكذب هلم، َتَ وَأَّبنََتَ اهللا وُّعدو َّ ْإين أرشك: وقالَ ِ ْ  َةَوُفنُْ عُْن بُالَّحَّ له الروشهدُت يف األمر معه، ُ

 ُهَّنـِا إَمـَأ«: أمل يقل لكم حني ذكرمتـوين لـه: الذين كانوا معه لوفده وقال ،فافتتن الناس به
ِس بْيَل ِّرشَ ِ أرشْدَ قِّينَ أُمَلْعَ يَانَا كَمـِ لَِّال إَاكَا ذَ؟ مًاانَكَ مْمُكَ ْ ِكت يفُ ُ َر مْمـَ األْ  َلَعـَ جثـم، ُهَعـِ

ْيس ُجع هلَ َ ُ ْ اهللا عـىل احلـبلقد أنعـم:  هلم فيام يقول مضاهاة للقرآنويقول ،َيعِاجََس األُمَ ، َىلُ
َج منها نسمة تَرْخَأ ً َ َ َ َعى، من بني صفْسَ ِ َاق وحشىَ َ َل هلم اخلمرَحَ وأ.)2(ٍ ، ووضـع ى والزنـ،َّ

  .)3( واجتمعوا عليه بأنه نبي÷ُد لرسول اهللا َهْشَعنهم الصالة، وهو مع ذلك ي
                                                           

ْوالبكـ داء يصيب البعري يف حلقه فيموت منه، وكأنـه ورم خبيـث، :الغدة) 1( .  الفتـي مـن اإلبـل: بـالفتحُرَ
ُوسل   :وقال السموءل قوم يصفهم العرب باللؤم والدناءة، :ٌولَ
ـــــُا أَّ ِنـــــِإَو ـــــَقْى الَرَ ال نـــــٌاسَن َّ ســـــبَلْت ــــــَِذإ   ًةُ ــــــَأَا رَا م ــــــُهْت ــــــٌرِامَ ع    ُولُلَ وس

َّ ما رق من البطن:ُاقَفِّالص) 2(   ما بني آخر األضـالع إىل رأس :وقيل. ظاهر البطن، وهو احلضن: واحلشى .َ
   14/187اللسان .  ما اضطمت عليه الضلوع:وقال اجلوهري. الورك

، 1/316ابـن سـعد طبقات ، و371/ 2، واالكتفاء 4/222ابن هشام سرية ، و3/137الطربي  تأريخ )3(
  .2/315ثر وعيون األ
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ِّقدوم فروة بن مسيك املرادي ََ ُ ْ ُُ ٍ َ َُ ُ)1(:   

ْقدم فر ُوة مَ ُ ًلوك كندة ومباعدا هلم إىل رسول اهللا ًقا ملِارَفَ ِ ُ قبيل اإلسـالم وكان، ÷ِ
َبني مر ٌ ومهدان وقعةٍادُ َ ٍ أصابت فيها مهدان من مراد مـا أرادوا حتـى أثخنـوهمَ أي - ُ

ْ يف يوم يقال له الرد-أكثروا فيهم القتل ا َيـ: قـال لـه ÷ انتهى إىل رسول اهللا فلام ،ُمَّ
َة هَوْرَف َمكْوَ قَابَصَا أَ مَكَاءَ سْلُ َّم الرْوَ يَ ِمه مْوَ قُيبِصُا يَ ذْنَم: قال؟ ِمْدَ َل مْثَ َاب َصَا أُ
ْم الردْوَي يِمْوَق َّ ُوءهُسَ يَ الِمَ َمـكْوَ قْدِزَ ذلك مل يـَِّنا إَمَأ«: ÷ فقال ذلك؟ ُ  يف اإلسـالم َ
َ عىل مرواستعمله ،»اًْريَ خَِّالإ ْ وزبي،َادُ َ َد بنَالَخ معه وبعثا، َهِّلُ كَجَحْذَ وم،َدُ  سـعيد بـن َ

َالعاص عىل الصد َّ ُقة، فكان معه يف بالده حتى تويف رسول اهللا ِ ِ ِ÷.   
 ارتـد، ثـم مع وفد زبيد فأسـلم، َبِرَكيِقدم عمرو بن معد:وفد زبيد وكندة

 األشـعث بـن قـيس يف ثامنـني  وقدم. فيهاَِلتُ مع معاوية وقَْنيِّفِ صوشهد أسلم، ثم
  .)2( فأمرهم بشقه وأسلموا؛حلريرًرجال من وفد كندة البسني ا

ِوفد األزد ْ َ وفد:)3(َ َ َ رص÷ عىل رسول اهللا َ ْد بُ ُن عبداهللا األزدي يف بضعة عـرش ُ
َرجال من قومه فأسلم وح َسنً َمرَأَه، فُ إسالمُ ِمهْوَ عىل من أسلم من ق÷ ُهَّ ، وأمـره أن ِ

 حتـى نـزل خـرجف ،َم من كان يليه من أهل الرشك من قبائل الـيمنَلْسَجياهد بمن أ
َجرشبـِ َ  فـدخلوها ،ُمَعْثَ إلـيهم خـْتَوَضْوانـ وهبا قبائل من الـيمن، ،، مدينة مغلقةُ

 رجـع ثـمشـهر، قرابة معهم حني سمعوا بمسري املسلمني إليهم، فحارصوهم فيها 
َ شـك:عنهم حتى إذا كان بجبل يقال له َ، ظـن أ)4(ُرَ َّ َ جـرشُلْهـَ َ  أنـه إنـام وىل عـنهم ُ
                                                           

  .4/228، وابن هشام 689، وتاريخ اإلسالم املغازي ص 2/321، وعيون األثر 3/134الطربي ) 1(
، 2/329، واالكتفـاء 4/230، وسرية ابن هـشام 1/228 وطبقات ابن سعد، 3/132الطربي   تاريخ )2(

  .2/323وعيون األثر 
  .1/337وطبقات ابن سعد ،4/233ام ، وابن هش689ص ) املغازي(، وتاريخ اإلسالم 3/130الطربي) 3(
 مدينة عظيمة كانت قائمة إىل القرن الرابـع، توجـد آثارهـا اليـوم وجرش.جبل باليمن قريب من جرش) 4(

= 
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 وقـد، اًذريعـً يف طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقـتلهم قـتال ًمنهزما، فخرجوا
 باملدينـة يرتـادان وينظـران، ÷كان أهل جرش بعثوا رجلني مـنهم إىل رسـول اهللا 

 ِّيَأَبـ: ÷ إذ قـال رسـول اهللا ؛ًة بعد صالة العـرصَّيِشَ ع÷ هام عند رسول اهللا فبينام
َ شك اهللاِِدَِالب  يـسميه أهـل وكـذلك -ََرشَجبل يقال له كـببالدنا : ؟ فقال اجلرشيانُرَ

َجرش َ َكرشِ بَسْيَ لُهَِّنإ«:   فقالُ َ ُ بدَِّنإ:  فام شأنه؟ قال:قاال، »ُرَكَ شُهنَِِّكلَ وَ ُر َحُ لتنَْن اهللاُِ
وحيكـام إن رسـول :  هلـامفقال؛ فجلس الرجالن إىل أيب بكر أو إىل عثامن، َ اآلنُهَدنِْع

 أن يـدعو اهللا أن يرفـع عـن ُهَالَأْاسـَ فقومـا إليـه ف،مكامى لكـام قـوَعنَْيَ اآلن ل÷اهللا 
 َوا يـومُيبِصـُ فرجعا ووجدا قومهام قـد أ،»ْمُهنَْ عْعَفْ ارَّمُهَّالل«: فقال ،قومكام، فسأاله
ُأصاهبم رصد َ  مـا قـال، ويف الـساعة ÷ بن عبداهللا يف اليوم الذي قال فيه رسول اهللا ُ

َ، فأسلموا ومح÷ عىل رسول اهللا  وفد جرشفقدم ،التي ذكر فيها ما ذكر ًى هلم محَ ى ِ
ِحول قريتهم عىل أعالم معلومة؛ للفرس َ َ  ِة َْريِثـُ وللم وهي واحـدة اإلبـل،ِ والراحلة،ِ

ُالهَمَ رعاه من الناس ففمنبقرة احلرث، وهي  ْ سحُ   .)1(ٌتُ
ُوافد محري ِ  : من تبوك÷عند مقدم النبي : يف رمضان، وقيل :َ

 رسول ملـوك محـري بكتـاهبم وبإسـالمهم، فكتـب إلـيهم  ÷ عىل رسول اهللا قدم
مقادير الزكاة، واجلزية، والواجب عليهم من املغـنم، : ً كتابا اشتمل عىل÷رسول اهللا 
  .)2(جلمع اجلزية والصدقةأبا موسى  قيس معاذ بن جبل، وعبداهللا بن وأرسل

                                                           
معامل اجلغرافيا الـواردة يف الـسرية النبويـة ص . قرب مخيس مشيط واجلبل، وجرش رشقي أهبا إىل الشامل

  .3/357،  ومعجم البلدان 82
َحرام قبيح الذكر، وهو احلرام الذي ال حيل كـسبه ؛ ألنـه يـسحت الربكـة ، أي يـذهبها  كل : السحت) 1( ُ ُِ ْ ِِّ ْ .

  .2/41لسان العرب 
، 2/325، وعيـون األثـر 1/264 وابن سعد ،5/88 وابن كثري ،4/235 وابن هشام ،3/120الطربي )2(

  .690ص ) املغازي(وتاريخ اإلسالم 
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   :)1( ملعاذ÷وصية الرسول 

َاذا وَعُ م÷  اهللاُِولُسَ رَىصْوَأ  : منهام عىل خمالفًّالُى حني بعثهام إىل اليمن كَوسُا مَبَأً
عـىل  وأبـو موسـى ، مسجد يف اجلند قائم إىل اليـوموله، َنَدَعَ وِدنََمعاذ عىل خمالف اجل
َيـرس«:  هلـامفقـال ،ناحية زبيد وهتامة ِّ ،  )2(»اَعـَاوَطَتَا، وَرِّفـنَُ تَالَا وَِّرشَبـَا، وَِّرسَعـُ تَالَا وَ

 ٍرِكْسُ مـُّلُك«:  والشعري، فقال، والذرة،وسى رسول اهللا عن نبيذ العسل أبو مواستفتى
ًإنك ستأيت قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فـادعهم إىل أن يـشهدوا :  ملعاذوقال، )3(»ٌامَرَح

 أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض فإنًأن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؛ 
 أطاعوا لذلك فأخربهم أن اهللا قـد فـرض فإنوم وليلة، عليهم مخس صلوات يف كل ي

ُّعليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد يف فقـراءهم،  َ  َاكَّيـِإَ أطـاعوا لـك بـذلك ففـإنُ
 نقـل يف  وقـد.)4(ٌابَجِ ح اهللاََِْنيبَا وَهنََْي بَسْيَ لُهَِّنإَ ف؛ِومُلْظَ املَةَوْعَ دِقَّ، واتْمِِاهلَوْمَ أَِمائَرَكَو

: قـالبكتـاب اهللا، : قـال؟ »ٌاءَضَ قـَضَرَ عِْن إِيضَْق تَِمب«:  لهقال ÷ر أن النبي املشهو
ْ ملِْنإَف« ِ جتَ ْ ملِْنإَف«: قالبسنة رسول اهللا، : قال؟ »ْدَ ِ جتَ و، ُأجتهـد رأيـي وال آلـ: قـال؟ »ْدَ

َاحل«: فقال  مكـث وقـد .)5(»ُهَولُسـَرَ و اهللاَِيضْرُا يـَمـِ لِِهولُسَ رَولُسَ رَقَّفَي وِذَّ ال هللاُِدْمْ
  . أبو موسى فقدم يف حجة الوداعأمامعاذ يف اليمن حتى تويف رسول اهللا، 

<<í{¿ÃÖ]æ<ìÃÖ]V1-أن األسـود  من اليمنيـني يف عـرصنا زعم بعض املخذولني 
ِمـالُالعنيس إنام ثار ضد الظلم االجتامعي الذي حلق باليمنيني من ع  ÷ رسـول اهللا َّ

َودَ سوقد جتبى إىل املدينة،  زاعام أن زكاة اليمنيني-  وجوههم بأمر الرسول ملعـاذ  اهللاَُّ
                                                           

ً إن معاذا مل يكن واليا ب:وقيل) 1( ُل مرشدا متنقال يف أعامل الوً ً   . ِةَالً
  .1733 رقم 3/1359، ومسلم 2873 رقم 3/1104البخاري ) 2(
  .1733 رقم 3/1586، ومسلم 6751 رقم 6/2624البخاري ) 3(
  .4/237، وابن هشام 4090 و،4088، 4086البخاري رقم )4(
  .3/283 وشفاء األوام ،5/350 والسبل ،2/347الطبقات ) 5(
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  . يف اليمنويردوها يف الفقراءيف اليمن، ولكل عامله أن يأخذوها من األغنياء 
 عـىل أن ودلالقـرآن، ثـم الـسنة، :  عىل ترتيب العمل باألدلـةٌ دليلٍاذَعُ مُيثِدَ ح-2

 الدين اخلالد البد له من هذه القواعـد الثابتـة َّألن البد منه فيام ال نص فيه؛ ٌرْمَ أَاالجتهاد
ِ تبلدت األمة حني أغلقت بـاب االجتهـاد يف القـرن وقد، ملواجهة ما يستجد من قضايا َ َّ َ َ

ُوحيمدالثالث اهلجري،  َ ْ ِ للمذهب الزيدي فتح باب االجتهادُ َ ُ ْ   . وإجيابه عىل القادر عليه،َ
َبالناس، والتحـذير مـن الظلـم، وبـني أن عىل التيسري والرفق ÷ الرسول  ُ تأكيد-3 َّ َ

ُّدعوة املظلوم ال ترد ولو مل يكن مسلام،  َ   . رمحة للعاملني$ عىل أنه ٌانَهُْرب ذلك كلُ
 )1( رسية خالد بن الوليد ووفد بني احلارث بن كعب-84

 يف ربيع اآلخر، أو جامدى األوىل سـنة عـرش إىل بنـي احلـارث بنجـران، ÷ بعثه
 قدم عليهم بعـث الركبـان فلام، ًم ثالثا إىل اإلسالم قبل أن يقاتلهم أن يدعوهوأمره

يف كل وجه يدعون إىل اإلسالم؛ فأسلم الناس، فأقام فيهم خالد يعلمهم اإلسـالم؛ 
  . بذلك؛ فأمره بالقدوم فقدم مع وفد بني احلارث÷فأخرب النبي 

ْ فهـم بنـوٍةَعـنََمَهذا الوفد أهل عـز و :حوار الرسول مع الوفد ُ  عبداملـدان َ
 كـأهنم رجـال ُ القـومِنَمـ: ÷ رسول اهللا قال قدموا فلامالذين يرضب بعزهم املثل، 

َون من قـاتلكم يف ُبِلْغَ كنتم تَِم ب:قالُ هؤالء رجال بني احلارث بن كعب، :قيلاهلند؟ 
َوأمـر ،صـدقتم: قـالًدا بظلـم، َحـَ أُأَدْبَ نَ وال،كنا نجتمع وال نفرتق: قالوااجلاهلية؟  َّ َ 
ِس بن احلصنيْيَعليهم ق َ  إلـيهم ÷ وبعـث،  بعد رجوعهم بأربعـة أشـهر÷، ومات َُ

ُههِّقَفُِي حزم؛ لَْنو بَرْمَع  له كتابه الشهري عهـد وكتب عىل صدقاهتم، َّووالهم يف الدين، َ
ٌبسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا بيـان مـن اهللا ورسـوله، «: إليه فيه عهده وأمره فيه بأمره

﴿$yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà)ãèø9$$Î/ 4﴾،من حممد النبي رسول اهللا لعمرو بـن ٌدْهَ ع 
                                                           

  .6/486، وسبل اهلدى 2/327، وعيون األثر 1/339 وطبقات ابن سعد ،4/239ام ابن هش) 1(
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 #$?̈βÎ) ©!$# yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)¨﴿ أمره بتقوى اهللا يف أمـره كلـه، فـــ ،حزم حني بعثه إىل اليمن
t⎦⎪Ï%©!$#̈ρ Νèδ šχθãΖÅ¡øt’Χ﴾]َاحلِ بَذُخْأَ أن يوأمره، ]128:النحل  َِّرشَبـُ وأن ي،أمـره اهللا كـام ِّقْ

َاس باخلري، ويالنَّ َويفقههـم فيـه، وينهـى النـاس فـال َاس القرآن، َم النَِّّلَعُ وي، بهْمُهَرُمْأَ
َيمس القرآن إنسان إال وهو طاهر، وْخيرب الناس ِ ُ ٌ َ َني ِلـَيَو،   بالذي هلـم والـذي علـيهمَّ

 &Ÿωr﴿: فقـال؛ ره الظلـم وهنـى عنـه فإن اهللا ك؛َّد عليهم يف الظلمَتْشَيَللناس يف احلق، و
èπuΖ÷ès9 «!$# ’n?tã t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$#﴾]َاس باجل النََِّّرشَبُ، وي]18:هود ْ َة ونََّ َر اَاس النـََّر النـَِّذنُْا، ويَهِلَمَِعبِ
ُاس حتى يفقَف النَِّلْأَتْسَيَا، وَهَلَمَعَو ْ َ ُهوا يف الدين، ويَ َـم احلِالَعَ الناس مَمِّلَعُ ْ ُتهنَُّسـَ، وِّجَ َ ،
ُتهَيضِرَوف َ، واحلج األصغرَ األكربَّاحلج، و، وما أمر اهللا بهَ ُّواحلج، َّ َ ُ األصغرْ َ ْ  ،هو العمـرة َ

ُاس أن ي النَّوينهى ْد يف ثوب واحد صغري إال أن يكون ثوبا يثَحَ أَِّيلَصَ َ ً ٍ ٍ ْنـيٌ  طرفيـه عـىل ِ
ِقيه، ِاتَع ْ َ الناس أن حيتبيوينهىَ ِ َ ْ ِواحد يفيض بفرجه إىل السامءأحد يف ثوب  ]أي يشتمل[ َ ِ ْ ُ، 

َقص أْعَ أن يوينهى َ َر رأسه يف قفَعَ شٌدَحِ َ ِ ٌ إذا كان بني الناس هيج عـن الـدعاء وينهى ،ُاهَ ْ َ
ْوليكنإىل القبائل والعشائر؛  َُ ُع ْدَ مل يفمن دعواهم إىل اهللا عزوجل وحده ال رشيك له، ْ

ا بالسيف حتى تكون دعواهم إىل اهللا وحده وُفَطْقُيْلَإىل اهللا ودعا إىل القبائل والعشائر ف
ُاغ الوضَبِْس الناس بإَرُمْأَال رشيك له، وي ُ وجوههم، وأيدهيم إىل املرافق، وأرجلهم : ِوءِ

ُرهَمـَ أكـامإىل الكعبني، ويمسحون برؤوسـهم   بالـصالة لوقتهـا، وإتـامم وأمـر اهللا، ُمَ
ُود واخلـُجُّالركوع والـس َويغلـسِوع، ُشِ َُّ َ وهيجـر،)1( بالـصبحَ َُّ ِحـني مت)2( باهلـاجرةَ  ُيـلَ

ُوصالة، ُسْمَّالش َ َ ْس يف األرض مدْمَّ والشِْرصَ العَ ُ ُواملغرب، ًةَِربُ ِ ْ ِ حني يقبـَ َّل اللُ ُل، ال ْيـُ
ُوالعشاءُوم يف السامء، ُجُّ النَوُدْبَ حتى تُرَّخَؤُي َ ِ َوأمر أول الليل، َ َ َ  بالـسعي إىل اجلمعـة إذا َ

ْنودي هلا، والغس َ أن يأخـذ مـن املغـانم خــُمس اهللاوأمرهَّد الرواح إليها،  عنِلُ  ومـا ،ُ
                                                           

  . أن يصليه يف أول الفجر:التغليس) 1 (
  .  نصف النهار حني نزول الشمسواهلاجرة ، الصالة يف أول وقت الظهر:التهجري) 2 (
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ِكت َ من العق: عىل املؤمنني يف الصدقةَبُ ُ عرشِارَ ْ  السامء، وعـىل ِتَقَ العيون وسِتَقَ ما سُ
ْما سقى الغر ِب نَ ِ العرشُفْصُ ْ ٍ كل عرش من اإلبل شاتان، ويف، ُ ْ ُ كل عـرشين أربـع ويفَ

َيـع جـِبَ كل ثالثني من البقر تويفٌن البقر بقرة، َّ كل أربعني مويف ،ٍشياه َع أو جَذٌ ٌعـة، َذٌ َ
ُ؛ فإهنـا فريـضة اهللا التـي افـرتض عـىل ٌ وحـدها شـاةًةَمِائَ كل أربعني من الغنم سويف

 من أسلم من هيـودي أو نـرصاين وإنه ،ًاملؤمنني يف الصدقة، فمن زاد خريا فهو خري له
َما خَالِْسإ  وعليـه  ،ُل ما هلمْثِله م:  من املؤمننيفإنهدين اإلسالم ًصا من نفسه ودان بِالً

ُ كان عىل نرصانيته أو هيوديته فإنه ال يومن ،مثل ما عليهم  : كـل حـاملوعـىل ،ُّد عنهـاَرِ
ٌدينَار ٍدْبَ عْوَ أٍّرُى حَثْنُ أْوَ أٍرَكَذ ُضهَوِأو ع، ٍ واف ِ َة اهللا َّمـِى ذلـك فـإن لـه ذَّ أدفمنًابا، َِي ثُ
ُ صلوات اهللا ،ًوللمؤمنني مجيعا ، ِولرسوله ،  هللا ٌّ منع ذلك فإنه عدوومن رسوله، َةَّمِذَو

  .)1(»والسالم عليه ورمحة اهللا وبركاته ، عىل حممد 
ٍ، وفيهم ثالثة نفر يتولون ًال من نصارى نجرانُجَ رَونُّتِ سَدَفَو :)2(وفد نجران َ َ

ُالعاقب: أمرهم ُوالسيدمه عبداملسيح، ُ وهو أمريهم وصاحب مشورهتم واس:َِ ْ  وهو :ِّ
ْأسقفهمصاحب رحلتهم، واسمه األهيم، وأبو حارثة بن علقمة  ُْ ُ ُ ْ وحربهمُ ُ ُْ ُ وصاحب )3(ِ

ْمدارسهم َِ ِ ِ  احلرير، وخواتم الذهب، وجاءوا ِةَيِسْ بأكِةََّربَحُمـْ، ودخلوا املسجد بثياهبم الَ
 صالهتم ُتْقَ حان ووملا، َوحُسُ املَِلبَقَ، ف÷ للنبي ً هديةٍوحُسُ، ومُ فيها تامثيلٍطُسُِبب

: ا وقالواَْوبَأَ إىل اإلسالم ففدعاهم مستقبلني بيت املقدس؛ ÷ا يف مسجد النبي ْوَّلَص
:  قول اهللاَفنزل؛ ِ واملسيحِ يف الدين÷وا جيادلون النبي ُّلَا مسلمني قبلكم، وظنَُّك
﴿χÎ) Ÿ≅sVtΒ 4©|¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅sVyϑx. tΠyŠ#u™ ( …çµs)n=yz ⎯ÏΒ 5>#tè? ¢ΟèO tΑ$s% …çµs9 ⎯ä. ãβθä3u‹sù 

∩∈®∪ ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ Ÿξsù ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ t⎦⎪ÎtIôϑßϑø9$# ∩∉⊃∪ ô⎯yϑsù y7§_!%tn Ïµ‹Ïù .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ x8u™!%y` z⎯ÏΒ 
                                                           

  .90-5/89، البداية و النهاية 414-5/413، دالئل النبوة 242-4/241سرية ابن هشام ) 1 (
  .695ص ) املغازي(، وتاريخ اإلسالم 1/357 والطبقات ،1/222سرية ابن هشام ) 2 (
ُاألسقف) 3 ( ُ ْ ُواحلربرئيسهم الديني ،  : ُ ْ   .بكرس احلاء وفتحها والكرس أفصح ، العامل مسلم أو ذمي  : ِ
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ÉΟù=Ïèø9$# ö≅à)sù (#öθs9$yès? äíô‰tΡ $tΡu™!$oΨö/r& ö/ä.u™!$oΨö/r&uρ $tΡu™!$|¡ÎΣuρ öΝä.u™!$|¡ÎΣuρ $oΨ|¡àΡr&uρ öΝä3|¡àΡr&uρ ¢ΟèO ö≅ÍκtJö6tΡ 
≅yèôfuΖsù |MuΖ÷è©9 «!$# ’n?tã š⎥⎫Î/É‹≈x6ø9$#﴾]فواعدوه املالعنة من الغد، ]61-59:آل عمران 

 áçj×Z ægفقال  بعذابه ولعنته، َبِاذَ الكَبْيِصُ إىل اهللا أن يِأن يبتهل الفريقانوهي 
ًكا فظهر عليكم ال ِلَ كان موإن فيكم أبدا،  اهللاُُهُبِضْغُا ثم دعى عليكم ال يًِّيَبكان ن

َلقد عرفتم أن حم:  إنه قال هلم:وقيل ، ال تالعنوه؛يستبقيكم أبدا َدا نَّمُ ، وقد ٌلَسْرُ مٌِّيبً
 اليوم الثاين غدا ويف ، هلكواَِّالا إًِّيبَ نٌ قومَنََع وما ال؛جاءكم بالفصل من خرب عيسى

 قد رأينا ِيا أبا القاسم: فقالوا ،)1(ٍّ وعيلَ فاطمةِ وابنتهِ واحلسنيِن بولديه احلس÷ ُّالنبي
ًّ روي أن أسقف نصارى نجران ملا رأى النبي وعليا وفاطمة وقد، أن ال نالعنك ِ َ

ًيا معرش النصارى، إين ألرى وجوها لو سألوا : قالواحلسن واحلسني عليهم السالم 
ُال تبتهلوا فتهلكوا وال يبقى عىل وجه األرض ؛ ف!ًاهللا أن يزيل جبال من مكانه ألزاله ِ ْ َ

َّ حلْيَفْلَ عىل إعطاء اجلزية أفصاحلوه ؛]3/85تفسري الثعلبي [ٌّنرصاين إىل يوم القيامة  يف كل ٍةُ
 :وقالوا،  من ذهبٌةَّيِقْوُألف حلة يف صفر، وألف حلة يف رجب، مع كل حلة أ: سنة

   .ِاحََّر اجلَْن بَرِماَ عَ أبا عبيدةفأرسلينًا، ِمَأرسل معنا أ
َرأوا وجوها لو سلقد : نعم  ُّ قال النبيلذلكًال من مكانه لفعل؛ َبَ جَيلِزُ يْ أن اهللاَِتَلَأً

َ حمُسْفَوالذي ن«: ÷ وا ُلَعَو فَلَ، وَانَرْجَ نِلْهَ أَىلَ عَّىلَدَ تْدَقَ لُابَذَ العَانَ كِْن إِهِدَِي بٍدَّمُ
َصلوا عْئُتَْسال ُ ِ جديد اْنِ ِ   .]409، 3/3/408 تفسري الطربي مج[»ِضَْرألَ

                                                           
≅ö﴿: ،ملا نزلت2404 رقم 4/1871 مسلم روى)1 ( à) sù (# öθ s9$ yè s? äí ô‰ tΡ $ tΡ u™ !$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& uρ﴾ا ًّيـِلَ دعا رسول اهللا ع

ًوفاطمة وحسنا وحسينا فقال  والرتمـذي، 1/3710، وابـن كثـري 3/150احلـاكم ، واللهم هؤالء أهيل: ً
، والبيهقـي يف الـسنن 1608 رقـم 1/391، ومـسند أمحـد3724 رقـم 5/596، و2999 رقم 5/210
، وابـن 1/353 وأبـو نعـيم يف الـدالئل ،2/667 ، وتفسري ابن أيب حاتم2/97، وتفسري الثعلبي 7/67

، 4/908، والفخـر الـرازي 4/67، والقرطبـي 58،  وأسباب النزول 2/68مردويه كام يف الدر املنثور 
 يف بعض الروايات املرسلة عن ّ ومل يذكر عيل:قال ،3/3/407 وتفسري الطربي ج،1/83ولوامع األنوار 

  .1/357،  والطبقات 8/94وفتح الباري   ،ّالشعبي؛ لسوء رأي بني أمية يف عيل
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†ÿfŽÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]]  8/95ابن حجر[V< <

َّرصَ إذا أِِفالَخُ املِ عىل مباهلةُ القصةِتَّلَ د-1  وقـد ،ِةَّجُ بعد ظهور احل عىل عنادهَ
  . ُ حتى هيلكه اهللا  بالتجربة أن املبطل ال متيض عليه سنةَفِرُع

  .اه اإلمام من أصناف املال جواز مصاحلة أهل الذمة عىل ما ير-2
ِ جتب إذا تعينتوقد جواز جمادلة أهل الكتاب، -3   . املصلحةَّ
ْ إقرار الكافر بالنبوة ال يد-4 ُخلهُ ُ   . بالشهادة، ويلتزم بأحكام االسالمَِقطنَْ اإلسالم حتى يِ
َيف قــصة املباهلــة دليــل ال يشء أقــوى منــه عــىل فــضل أصــحاب الكــساء،  -5 ْ َ َ ٌ َِ َِ ََ ُ

ٌّن أبناؤه، وفاطمة نـساؤه، وعـيل نفـسه، فاحلسنا ِ  عـىل ذلـك بـني مجيـع وال خـالفَ
دون من سـواهم ليمثلـوا املـسلمني قاطبـة؛ ألن ÷  اختارهم النبي وقد املفرسين،

 أهـل الكـساء الـذين الـذين أذهـب اهللا عـنهم الـرجس وهـم، ÷إيامهنم كإيامنـه 
 برهـان واضـح هـاوفي  النصارى قاطبـة،ان مثل نصارى نجروقدوطهرهم تطهريا، 

ِرو أحد من موافق وال خمالف أن النصارىَعىل صحة نبوة النبي؛ ألنه مل ي  أجـابوا إىل ْ
  . ]1/370الكشاف [، كام قال الزخمرشياملباهلة

َضمام بن ثعلبة ََ ْ َُ ْ ُ َ ِوفد ض  :ِ َ َ ِل مـن الباديـةُجَ رٌامَمَ ْ، يـسِ الـرأسُ ثـائرٌ َمع دُ ُ  ُّيِوَ
َ مجَفأناخ، ُ ما يقولُهَقْفُصوته وال ي  عبداملطلب؟ فـدلوه ُ ابنْمُكُّيَأ: وقال، ِ باملسجدُهَلَ

ِد عليـك فـال جتـّإين سائلك ومشد: فقالعليه،  َّيلَ عـْدَ ا َ مـْلَسـ«: قـال؟ َكِسْفـَ نِ يفَ
 وناشده عـن ،»نعم«: قال؟ ْمِهِّلُ كِاس النََِّىل إَكَلَسْرَ، آهللاُ أاهللاِِ بَكُدُشْنَأ: قال، »َكَالََدب

َّولــما ،ُتْقَّدَصـَ وُتنَْآم: فقال ،»ْمَعَن«: يقول ÷ كلها، والرسول ِإلسالم اِفرائض َ َ 
َفقه الرجل، : ÷ قالَّىل َو ُ  ذهب ضامم إىل قومه بني سعد بـن بكـر، ودعـاهم إىل ثمَ

الصالة، : فإذا هو يسأل عن اإلسالم: )]ر(46رقم [ البخاري، ويف)1(اإلسالم فأسلموا
                                                           

، 1/107، وفتح الباري 6/538 وسبل اهلدى ،1/298، وطبقات ابن سعد 220-4/219ابن هشام ) 1 (
= 
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َّيلَهل عـ: ل يقولوالرج، ...والصيام، والزكاة  ،َعَّوَطـَال، إال أن ت:  وجييبـه؟اَهـُْريَ غَ
  . »َقَدَ صِْن إَحَلْفَأ«: ÷ فقال، ُصُقْنَ أَالَا وَذَ هْنَ عُيدِزَ أَ الاهللاَِو: ُيقولَ وهوَفأدبر

   :وفد عبدالقيس

 هم خري أهل املـرشق، مل ٌبْكَ عليكم رُعُلْطَيَس:  فقال# بني أصحابه ÷ُّ النبيكان
َيكر ْ  فيهم عبداهللا بن عوف وكانا الزاد، ُونَْفَوأ، )1(ضوا الركائبنُهوا عىل اإلسالم، قد أُ
، ِِهتَامَمَ ينظر إىل د÷ًا، وكان دميما، وكأنه الحظ أن الرسول نًِّ أصغرهم سوهو ُّجََشاأل

ِإن ف:  لهفقال ،ِِهانَِسلَ وِِهبْلَ قِهْيَرَغْصَِأ بَءْرَمـْ الَِّن إ، اهللاَِولُسَا رَي: فقال ِ حيِْنيَتَلْصَ خَيكَّ ا َمُهُّبُ
وهي   أكرم هذا الوفد؛ ألهنم أتوه من ساحل اخلليج،وقد،  َُاةََن، واأل َُمْلِاحل: ُهُولُسَرَ واهللاُ

َّ من الـدبا:ٍةَِذبْنَديار ربيعة، وأمرهم بأركان اإلسالم، وهناهم عن أ ِ واحلنْـتم،ُّ َ  ،ِريِقـ والنَّ،َ
َّالـمزفَو َ إذا : فقـال ؛)3(ٌةَِمخـَ وْمُهَضـْرَوه أن يرخص هلم يف رشهبا؛ ألن أ سألوقد ،)2(ِتُ
  .)4( ألحدكم قام إىل ابن عمه فرضب ساقه بالسيفُتْصَّخَر

ٍوفد طيء ِّ َ ُْ  وكـانًمخسة عـرش رجـال، وهم  ÷ء عىل رسول اهللا ّ وفد طي قدم:َ
 َيلِا قَ مَْريَ غُهُتْيَأَ رَِّال إِبَرَعْ الَنِ مٌلُجَ رِ يلَرِكُا ذَم«: ÷ النبي فقالرئيسهم زيد اخليل، 

َ اخلَدْيَ زًِّال إِيهِف   .)5(»زيد اخلري «ُاهَّمَ، وس»ِلْيْ
                                                           

  .2/313وعيون األثر 
ً أهزله، فصار نضوا قد ذهب حلمه من السري والكالل، ويف احلديث:أنضاه )1 ( ْ ُإن املؤمن لينـيض شـيطانه «: ِ ْ ُ ََ َ ََّ ِ ِْ َ ْ ُ ِ

َكم ُا ينيض أحدكم بعريهَ َ َُ ِ َِ ْ ُ ُ َ ُوأنضاهأي هيزله وجيعله نضوا، »ْ ََ ْ   .18/250التاج . أعطاه نضوا أي بعريا مهزوال: َ
 وإنام ؛ ما طيل بالزفت:ُتَّفَزُوامل .ُرَْقنُ أصل النخلة ي:والنقري . جرار مدهونة خرض:ُمَْتنَواحل . القرع:اَّبُّالد) 2 (

  .، وهو مسكرهناهم لكثرة رشهبم له
ُومخة ) 3 ( َ ِ ُأي ال ينجع كلؤها  ، وال توافق ساكنيها: َ ِ َ ُ َ َُ َ ُ ْ َ    .17/720التاج . ْ
 ، 2/314، وعيـون األثـر 261، ونور اليقني 2/346، واالكتفاء 1/314، والطبقات 3/136الطربي )4 (

   . 221وسرية ابن هشام 
  .686ص ) املغازي(اإلسالم ، وتاريخ 2/317، وعيون األثر 1/321، والطبقات 4/224ابن هشام )5 (



 )404( 

ٍوفد بني أسد َ َ ِ َ ُ ْ ُوفدوا :َ َ َ وفيهم رضَ ُّخويلد األسدي ُ بنُةَحْيَلُ، وطِرَوَْز بن األُارِ ِ َ َ ٍ ِ ْ َ  الذي ُ
يا رسول اهللا أتيناك يف سنة : فأسلموا وقالواوكان من أشجع العرب، ى النبوة فيام بعد، َعَّاد

ِدرَ ن،شهباء ْ، ومل تبعث إليناَيمَِه البَلْيَّ اللُعَّ َ ْ  ?tβθ–Ψßϑtƒ y7ø‹n=tã ÷βr& (#θßϑn=ó™r& ( ≅è% ω (#θ–Ψßϑs﴿:  فأنزل اهللا!َ
¥’n?tã /ä3yϑ≈n=ó™Î) ( È≅t/ ª!$# ⎯ßϑtƒ ö/ä3ø‹n=tæ ÷βr& ö/ä31y‰yδ Ç⎯≈yϑƒM∼Ï9 βÎ) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹﴾]1(]17:حلجراتا(، 

: ÷ فقال، )3(َِّط عن اخلوسألوه والكهانة، فنهاهم عن ذلك كله، )2(ِةَافَيِ عن العوسألوه
َعلمه ن« ُ َ ِ   .)5(»َالَ فَِّالإَ؛ وَاكَذَ فِهِمْلِ عَلْثِ مَفَادَ صْنَمَ ف)4(،ٌِّيبَ

َالكذابان َّ ُمسيلمة، واألسود: َ َ ْْ َ َ َُ ُ ِ: 
ْة بَمِلْيَسُم:  الكذابان÷ يف عهد رسول اهللا َمَّلََك كان تقد َ ثمُنُ  بن كثري بن حبيـب َةَامُ
َ العنيس واسمه عبهُدَوَْس بالياممة يف بني حنيفة، واألاحلنفي ْ ٍلة بن كعبَ ْ َُ ْ ُ    .َبصنعاء َ
 وهو خيطب الناس عىل منـربه ÷ُسمعت رسول اهللا : سعيد اخلدري قال أيب عن
َيتهِسْنُ أَّمُ، ثِرْدَ القَةَلْيَ لُتْيَأَ رْدَ قِِّين،إُاسا النََُّّهيَأ«: يقول ِي سـَاعـَرِ يف ذُتْيَأَرَا، وُ ِن ْيَارَوَّ

ُتهْهِرَكَ فٍبَهَ ذْنِم ُتهْخَفنََا، فَمُ ُتهْلَّوَأَا، فَارَطَا فَمُ ، ِنَمَ الـيَبِاحَصـ: َِْنيابَّذَ الكِنْيَذَا هَمُ
  .)6(»ِةَامَمَ اليَبِاحَوص

                                                           
  .327أسباب النزول ، و26/187تفسري الطربي ) 1 (
َا وممِها وأصواهتِ بأسامئُلُاؤَفَّ، والتِْريَّ الطُرْجَزهي ) 2(   .9/260اللسان . اَهِّرَ
ْ رض:اخلط املقصود هو 2/47يف النهاية )3( ر اخلـط املـشا: قال ابن االثـري.  نوع من الكهانةوهو، ِلْمَّ الرُبَ

  واصـطالح معمول به إىل اآلن، وهلم فيه أوضـاعوهوإليه هو علم معروف، وللناس فيه تصانيف كثرية، 
ُ الضمري وغريه، وكثريا ما يبه، يستخرجون ٌِريثَ كٌلَمَ، وع ٍٍامَسَوأ   .اهـ.  فيهَونُيبِصً

  . 10/228ينظر عون املعبود .  دانيال:وقيل ،$نه إدريس إ:  قيل)4(
ُّكان نبي خيـط، فمـن :  قال3909 رقم 4/339 أبو داود وروى ،2/338 واالكتفاء ،1/293الطبقات ) 5( ُ َ ٌّ ِ َ

ِقال يف عون املعبود . وافق خطه فذاك ْ ُخيط بأمر ٍ إهلي، أو علم لدين، فمن وافق خطه فـذاك ، : 228 / 10َ َّ َ َ ٍّ ِّ َُ َ ٍْ َِ ٍِّ ِْ ٍ َ ِ ُّ ُ
  .ن املوافقة معدومة أو موهومة أنه يف هذا الزمان حرام؛ ألوحاصلهٌأي مصيب  ، وإال فال، 

  .5/334 ودالئل النبوة ،11816 رقم 4/171أمحد بن حنبلمسند )6 (



 )405( 

 :) هـ خر سنة عرشآ(ه  واجلواب عن÷كتاب مسيلمة إىل رسول اهللا 
َ رسول اهللا إىل حمَةَمِلْيَسُ مْنِم: كتب مسيلمة ُ  بعـد أماٌ سالم عليك، ،ِ رسول اهللاٍدَّمِ

ِت يف األمر معك، وإْكِْرشُفإين قد أ ِف األرضِْصا ن لنََّنُ ِ، ولقـريش نـَ ِف األرضْصٍ َ ،
َ قريشا قَّولكن ْ يعٌمْوً ُتدَ  ÷ هلام فقال : إسحاقابنقال  ،ِ رسوالنِ بالكتابوقدم ،َنْوَ

 َّنَ أَالْوَ لـاهللاَِا وَمـَأ«: فقـال ؛نقول كام قال: قاال؟ »اَمُتْنَ أَِنوالُقَا تَمَف«: َحني قرأ كتابه
َل لَتْقُ تَ الَلُسُّالر َت أْبََرضُ ُاقكنَْعُ ، ِمْيِحَّ الـرِنَْمحَّ الر اهللاِِمِْسب«:  ثم كتب إىل مسيلمة،»اَمَ
َ حمْنِم َم عَالَّ، السِابَذَ الكَةَمِلْيَسُ إىل مِل اهللاِْوُسَ رٍدَّمُ  َِّنإَ فـُدْعـَ بأما ،ىَدُ اهلَعَبَّ اتِنَ مَىلُ
َاأل َثهِورُ ي هللاَِضْرْ َاء مَشَ يْنَا مُ َه وِادَبِ عْنُ ِة لَبِاقَعْالِ   .)1 (»َْنيِقَتُمْلُ

ُحجة أيب بكر َّ   وعـرشون ،ٍ رجـلِةَئـاِمُثَالَ ومعه ث ، بالناس أبو بكرَّجَح :@ َ
 وراءه أرسـل ثـم ؛ ليبلغها يف احلـج األكـرب، َ براءةَةَورُ معه س÷، وبعث النبي ًةَنََدب
 مـن أيب بكـر؛ فأدركـه بـبعض َ أن يأخـذ بـراءةوأمره، ِءاَوْصَ عىل ناقته الق $ًّياِلَع

 ْيِّدَؤُ يـَال: قـالال، ولكنـه : قال عىل احلج؟ ÷استعملك رسول اهللا : فقالالطريق 
 ٍ إىل كل ذي عهـدَذُبْنَ بقراءة براءة عىل الناس، وأوأمرين، )2(ْينِِّ مٌلُجَ رْوَا أَنَ أَِّال إْينَِّع
ٌّيلَ عفقرأها ؛ ُهَدْهَع  أبـو بكـر َّوبث عند مجعهم يف منى، :وقيل، َةَفَرَ عَ يومِ عىل الناسِ

 َّنَلُخْدَال ي: ٍ ينادي بأربعّ عيلوكان، َ برباءةّمؤذنني هنا وهناك ينقلون صدى أذان عيل
 ِ يف املـسجدٌ وكافرٌ، وال جيتمع مسلمُانَيْرُ عِ، وال يطوف بالبيتٌ مؤمنةٌ إال نفسَاجلنة
 إىل مدتـه، ومـن مل ُهُدْهـَعَف،  ٌدْهَ ع÷ ِّ النبيَْني وبُنهَْي كان بْنَ بعد عامه هذا، ومِاحلرام

                                                           
    .2/414، واالكتفاء 4/247، وسرية ابن هشام 3/146الطربي ) 1 (
ــد ) 2 ( ــسند أمح ــم 1/18م ــم 1/318و ،4 رق ــم 6/163  و،1296 رق ــم و،17518 رق و ،17519 رق

والكـشاف ،6/10/84مجتفسري الطربي و، 82 اخلصائص،و3719 رقم 5/594والرتمذي . 17520
، 69وذخـائر العقبـى ، 32071، رقـم 6/366وابـن أيب شـيبة ، 379، 3/378الدر املنثور ، و2/243

  .  2/71، وزاد املعاد 119 رقم 1/44 ، و سنن ابن ماجه3/51واملستدرك 



 )406( 

  . )1(ٍ أشهرِ إىل أربعةُهُلَجَأَف،  ٌ له عهدْيكن
ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]V< <

َ حلُ األجـواءَأَّيـَهَتَِتا؛ لَهـَِرابَ دْ وقطعـتِ عـىل الوثنيـةَ براءةُ سورةْ أجهزت-1  ِةَّجـِ
  .÷اإلسالم الكربى يف العام القادم بقيادة النبي 

 َ قد كـانوا أخـذوا ينقـضونَ العربَّ أن]1/420[ معاين القرآن له يف ُاءَّرَ الفَرَكَ ذ-2
َأمرول براءة أفنزلت عليه آيات من ؛ ÷ًعهودا بينهم وبني النبي  ِ  عهـودهم ِّدَِر فيها بُ

 مـن أربعـة َ أكثـرُهُتَّدُ كانت مفمن بينه وبينهم أربعة أشهر، َ األجلَ جيعلوأنإليهم، 
، وجعـل ة كانت مدته أقل من أربعة أشهر رفعه إىل أربعـومنَّأشهر حطه إىل أربعة، 

َ مخسني يوما أجال إىل هنايـة املحـرم، يـٌملن مل يكن له عهد ً  آمنـني يف مـدهتم، َنوُيحِسً
ْ بعد ذلك عىل رشٌ أحدَدِجُ وِْنإَ ذلك يبدأ من يوم النحر، فُّلُوك  ِمَّ الـدُاحَبـُفهو م ،ِهِكِ

ـــــاىل ـــــال اهللا تع ـــــام ق #﴿: ك sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym 
óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ﴾]َحم: ِمُرُ احلِ باألشهرواملراد، ]5:التوبة  مجعه ألنه متصل بـذي وجاز، ٌمَّرُ

  .  وهام حرامِةَدْعَ وذي القِةَّجِاحل
 رمحـه اهللا ِايلَزَ اإلكراه يف الدين، بل هو كام قال الشيخ الغـِ هذا من بابَْربَتْعُ يال -3

 ِ بمحـوٍ قـانونِ كترشيعِ الوثنيةِوْحَِم بٍونُانَ قَيعِْرشَ تَّنَ أُ يشاءْنَ مَليعلم: ]453[يف سريته 
ِل إَمَ ع-األمية  ٌّاينَسْنٌ َ اعرتاضا عليه ال يَّنَ نبيل، وأِ  ِ لألمـمَ اخلـريُِرثْؤُ يٍلُجَ رْنِ مُرُدْصً

  .َ والكرامةَّوُمُّويتمنى هلا الس
ّ سد عيل مسد النبي ؛ فاملوقف يستدعي أحد الرجلني ، وكذلك املبيـت عـىل -4 ٌّّ ِ َ

  . وضع الرجل املناسب يف املكان املناسبِّالفراش ، ورد األمانات  ؛ وهو يدل عىل
                                                           

ابـن سـعد طبقـات و، 6/10/84 وتفـسريه مـج،3/123الطـربي وتأريخ  ،4/188ابن هشام سرية )  1 (
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 )407( 

ِحوادث قبل حجة الوداع َّ ِ)1(: 
َّمات عبداهللا بن أيب، وصىل عليه الرسول  ٍّ َ ُ ُفنزل قـول اهللا تعـاىل]@@÷َ َ :﴿Ÿω uρ Èe≅ |Á è? 

#’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/ r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s% ( öΝ åκ ¨Ξ Î) (#ρ ã x x. «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ 
šχθ à) Å¡≈ sù ،﴾]2(]84: التوبة(.  

بـني ^ ً أنه ذبح ذبيحا فقسمته عائشةوالسببً من نسائه شهرا؛ ÷ُّ آىل النبي -2
ْأزواجه، فردت زينب بنت جحش َّ َ ِزيدهيا؛ فزادهتـا ثـالث مـرات : نصيبها، فقال ^َ ِ

َع وعـرشين مـن ً أن ال يدخل عليهن شهرا، ففاء إليهن يف تسفحلفكل ذلك ترده؛  ِ ٍ
َالشهر ثالثون، وتسع وعرشون: وقالِالشهر  َ ُ َ َُ ْ ِ َِ ٌ َ ْْ ُ َّ.  

ٌال تـزال عـصابة « : ÷ فقالانقطع اجلهاد؛ : وقالواَ باع املسلمون أسلحتهم -3 َ َ ِ ُ َ َ َ
ُمن أمتي جياهدون عىل احلق حتى ْخيرج الدجال  َّ َ َ َّْ َّ ُُ ََ َ ُِّ َ َ َ ِ َ ِ   .]3/1057الواقدي  [»ُِ

َ العن -4 ِويمر العجالين وامرأته بعد العرص؛ ُ بني ع÷َ ِ ِِّ ِ َ ْ ْ حبلت وزألهناٍَ َ ِ َوجها بتبوك، ََ ُ ْ
ُواملالعنَة ََ َّ أنكر الزوج ولده متفإذا نظام خاص بالزوجني، ُ ُ ُهما أمه بالزنى، وليس له ُ َّ ًُ ِ

ٍاكم، ويشهد أربع شهادات باهللاشهود ؛ فيحرض مع امرأته عند احل ٌنه صادق فيام رماها إ َ
َّالزنى، واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني، به من  ِفإنََ ِ َ اعرتفت املرأة أقيم َ ْ ِ ُِ ُ

ٍعليها احلد، وإال شهدت أربع شهادات باهللا  َ َّن زوجها كاذب فيام رماها به، واخلامسة أن إُّ َ
ُغضب اهللا عليها إن كان من الصادقني، ثم يفرق بينهام احلاكم إىل األبد، ويلحق َِّ ُ الولد ُ

 öΝßγÝ¡àΡr& äοy‰≈yγt±sù (t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθãΒötƒ öΝßγy_≡uρø—r& óΟs9uρ ⎯ä3tƒ öΝçλ°; â™!#y‰pκà− HωÎ﴿: قال تعاىل . )3(ِهِّمُبأ
óΟÏδÏ‰tnr& ßìt/ö‘r& ¤N≡y‰≈uηx© «!$$Î/   …çµ̄ΡÎ) z⎯Ïϑs9 š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$# ∩∉∪ èπ|¡Ïϑ≈sƒø:$#uρ ¨βr& |MuΖ÷ès9 «!$# Ïµø‹n=tã 

                                                           
   .5/170، والطبقات الكربى 2/358، وعيون األثر 344ملغطاي ) 1 (
 .10/260 ، و تفسري الطربي216سباب النزول أ )2(

، 4359 رقـم 18/630، وصـحيح ابـن حبـان 7/398، والبيهقـي 1492، ومـسلم 5308البخاري ) 3 (
  .1/14، وأسد الغابة 2/358وعيون األثر 



 )408( 

βÎ) tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈s3ø9$# ∩∠∪ (#äτu‘ô‰tƒuρ $pκ÷]tã z>#x‹yèø9$# βr& y‰pκô¶s? yìt/ö‘r& ¤N≡y‰≈pκy− «!$$Î/   …çµ̄ΡÎ) z⎯Ïϑs9 
š⎥⎫Î/É‹≈s3ø9$# ∩∇∪ sπ|¡Ïϑ≈sƒø:$#uρ ¨βr& |=ŸÒxî «!$# !$pκön=tæ βÎ) tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$# ∩®∪﴾] النور[.  

ُ مات النَّجايش ملك احلبشة-5 ِ َ ُّ ِ َ   . صالة الغائب÷، وصىل عليه النبي  >َ
  :)1( ]هـ 10يف رمضان سنة [ إىل اليمن  $ٍّ الرسية الثانية لعيل -85

َ يف ثالثامئة رجل، كلهم فرس÷ بعثه ْ ُ، وعممه بيده، ٌانُ َ َّ َ أول خيل إسالمية وكانتَ
ِتصل إىل مذحج، فدعاهم إىل اإلسالم فأبوا ورموا بالنبل واحلجارة؛  ِِ َ ْ يهم  علـفحملَ

ٌّعيل  ِ ، )2(فقتل منهم عرشين واهنزموا، ثـم دعـاهم إىل اإلسـالم فأسـلموا كرم اهللا وجههَ
ًّ قبله خالد بن الوليد، ثم بعث عليا مكانه، ÷ كان بعث وقد ِ َّ ذكر البخـاري أن وقدَ

ٍعليا بعث من اليمن بذهيبة إىل النبي  َ ْ ًَّ ُ ِ ِ ٍ فقسمها يف أربعة نفر÷َ ِ َ َ َ َ هـو [بني عيينة بن بدر: َ
 ، )3( علقمـةإما: ، وأقرع بن حابس، وزيد اخلري، والرابع]عيينة بن حصن نسب جلده األعىل 

 !َّكنا نحن أحق هبـذا مـن هـؤالء: )5( رجل من أصحابهفقال، )4(أو عامر بن الطفيل
َأال تأمنُونني وأنا أمني من يف السماء، يأتيني خ: فقال قوله؛ ÷ النبي فبلغ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َِ َ َّ َ ْ َِ ُ َ َ ََ َ َ ِرب السماء َ َ َّ ُ َ

ًصباحا ومساء َ َ َ ً َ ُّ رجل غائر العينني، مـرشف الـوجنتني، ناشـز اجلبهـة، كـث فقام !؟َ َ ُ ِْ َِ ُ ِ ُ ُِ َ ٌ
ُاللحية، حملوق الرأس، مشمر اإلزار،  ِّ َُ َويلـك: قـاليـا رسـول اهللا اتـق اهللا، : فقالُ َ ْ َ !

ِأولست أحق أهل األرض أن يتقي اهللاَ،  َّ َ َْ َ َ َْ َْ ْ ِ ْ َّ ُ َّثم وىل: قالَ : ُ الرجل، فقال خالد بن الوليـدَ
                                                           

  .3/1079، واملغازي 170-2/169، والطبقات الكربى 2/395عيون األثر ) 1 (
  . 2/170، والطبقات 3/1079، والواقدي 2/358، وعيون األثر 3/121الطربي )2 (
َ أسلم وحسن إسالمه ، الثة العامري أحد بني كالب، وهو من أكابر بني عامر،ُ علقمة بن ع)3( كـان يتنـازع َُ

 .4/82سد الغابة ُأ . ر بن الطفيلالرئاسة هو وعام
 . فإنه كان مات قبل ذلك؛ذكر عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحد ِ:7/667 قال يف فتح الباري )4(
.  إن ذا اخلويـرصة هـو حرقـوص:وقيل هو ذو اخلويرصة التميمي، :وقيل هو حرقوص بن زهري، :قيل )5(

 . من رؤوس اخلوارج، وقتل يف النهروان الذي صار فيام بعدوهو. 12/292فتح الباري : ينظر



 )409( 

ُيا رسول اهللا أال أرضب عنُقه َ ُ ِّال، لعله أن يكون يصيل، فقال خالد: قال؟َ َ ُ َ ُ ََ ُْ َ َّ َ وكـم مـن : َ
ٍّمصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه َ ْإين مل أومر أن«: ÷قال رسول اهللا ! ُ َ ُْ َ ْ َ ِّ َ أنِ َب قلوب ِّقُ َُ ُ

ْالناس، وال أشق بطوهنم َُ ُ ُ َّ ُ َ ٍّثم نظـر إليـه وهـو مقـف فقـال: قال !»ِ َ ْإنـه ْخيـرج مـن «: ُ ُ ُِ ُ َ َّ ِ
ِضئضئ ِ ِهذا قوم يتلون كتاب اهللاِ رطبا، ال جياوز حنَاجرهم، يمرقون من الدين كام )1(ِْ ِّ َ َْ َ َ ً َ َ ِْ َِ ُ ْ َ َ َُ ْ ْ َ َ ٌُ َِ ُ ُِ َ ُ

ــة ــن الرمي ــسهم م ــرق ال ِيم ِ َِّ َ ْ ََّ ُ َّ ُ ــه-، »ُْ ُوأظن ُّ ُ ــالَ ــتهم أل«: - ق ــئن أدرك َل ْ َُ ْ ُْ ْ َ ِ ــل َ ــنَّهم قت َقتل َْ َُ ْْ ُ
َثمود ُ   .ٍّ خرجوا عىل عيل فقتلهم يوم النهروانقد : أقول.)2(»َ

Œ…‚Ö]æ<ìÃÖ]V< <

وقح من هذا الفـظ الغلـيظ الـذي أوحـى أال جيد املرؤ مثاال للوقاحة أشأم و -1
  .!إليه الشيطان أنه أتقى هللا من النبي، فلم يرتدد أن قال بتهجم ما قال

ِلدا حم رغم أن خا-2 ٍّ فيام قال، فكم من مصل كالروث املفـضفض، والكنيـف قٌُّ َ ُ
يمثل دينا خاتام يريد ملـن دخـل فيـه أن يعـيش آمنـا مـن ÷ َّاملبيض، لكن الرسول 

 لنـا إال الظـاهر فلـيس ؛التعرض ملحاكم تفتيش جترم عىل التخمني والظن والتكهن
فـل عليهـا ال ملـك مل يـأذن ألحـد أن يتطمملكـة اهللا   الباطنإن! واهللا يتوىل الرسائر

  .مقرب وال نبي مرسل؛ إن اإلسالم كالبحر ال تكدره الدالء
 كـانوا ضـمن ؛$وارج يف خالفة اإلمام عـيل  حتققت نبوته، ونجم قرن اخل-3

 باهلزيمـة رفـع املـصاحف مناديـا َّجيشه يف احلرب ضد معاوية بصفني، فلـام أحـس
مام هلم رج رغم حتذير اإل صاروا خوانًبتحكيم القرآن مكرا وخديعة، فانخدع الذي

 لقبـول التحكـيم، ثـم هوأإهنا كلمة حق يراد هبا باطل، فلـم يـسمعوا، وأجلـ: قولهب
                                                           

  .من نسله وعقبه ومن نفس عجينته وطينته )1 (
، والنسائي يف السنن 1064 رقم 2/741، ومسلم 3166، 7123، 6995 ورقم ،4094البخاري رقم  )2 (

 169 رقـم 1/60، وابن ماجة 205 رقم 1/205، وابن حبان يف صحيحه 2102، 4101 رقم 7/118
، 826 رقـم 8/338، 7553 رقـم 8/121، 1753 رقم 2/185طرباين يف املعجم الكبري وما بعده، وال

  .18646 رقم 1/146وعبدالرزاق يف املصنف 



 )410( 

 مهزلة التحكيم بني عمـرو بـن العـاص وأيب انتهت فلامأجلأوه للقبول بأيب موسى، 
َّ وحكموا بكفر من حكم، وكفـروا ،موسى بخلع عيل وتثبيت معاوية ضج اخلوارج َ َّ َ

 فقتلـوا ومل يبـق مـنهم سـوى ،وا حتى انتهى أمرهم إىل حرب النهـروانتامدوًّعليا، 
: ، وقيـل1800تسعة، ومل يقتل مـن أصـحاب عـيل سـوى ثامنيـة، وكـان عـددهم 

  . ]272رشاف ص التنبية واإل[1200: ، وقيل1500
  : )1()م632 -هـ 10(حجة الوداع 

ٌّ للحج وأعلم الناس، فحدث باملدينـة جـدري ÷النبي  جتهز ِ َ َُ ََ منـع بعـضهم مـن َ
ًاحلـج معــه، فــأعلمهم أن عمــرة يف رمــضان تعــدل حجــة،  َ ْ  ذي 25 يف ÷ وخــرجُ

َ حيج من املدينة غري هذه احلجة، ومل، )2(القعدة ْ َّوأهـل بنسائه كلهـن، وحجَ َ  بـالعمرة َ
ِواحلج قارنا بعد صالة الظهر من ذي احلليفة،  َ ْ َ ُ َوخريً َّ :  الناس بني أنواع احلـج الثالثـةَ

ِالقران َ ً كان معه هدي حج قارنا؛ بأن حيرم باحلج والعمـرة فمن: ، واإلفراد، والتمتعِ َّ َ ٌ ْ َ
ٌمعا؛ ألن سوق اهلدي وهو بدنة رشط يف صحة حج القارن ََ َ َ ْ  ال هـدي معـه ومـن، )3(ًَ

َحج مفردا بأن حيرم باحلج ثم يعتمر بعد أيام الترشيق عمرة احلج،  َ ْ ُُ ً َّ َِ  شـاء حـج ومـنْ
ُمتمتعا بأن حيرم بع ًمرة متمتعا هبا إىل احلج، ويلزمه أن ينحر كبشا يوم النحر يف منىِ ٍ َ ْ.  

َأشعر َ ْ ُ هديه وقلده÷ النبي َ ُ ََ َّْ َ َّ، ومعه مائة بدنـة، ومعـه مجـوع ال حتـىص، ولبـى، )4(َ ََ
 عىل عائشة وهـي تبكـي؛ وأخربتـه أهنـا  ودخلوأمر الناس برفع أصواهتم بالتلبية،

                                                           
، واالكتفـاء 2/359، وعيون األثر 1/173 وطبقات ابن سعد ،4/248، وابن هشام 3/148الطربي ) 1 (

  .3/1088، والواقدي 2/415
ُ سباع بن عرفطة الغفاري:املدينة أبا دجانة الساعدي، ويقال فاستعمل عىل :4/248قال ابن هشام) 2 ( ُ.    
 أن الزيدية ذهبت إىل أنه ال جيزئه إال إال قول أئمة الزيدية، واملالكية، واحلنيفة، والشافعية واحلنابلة، وهو )3 (

حر الزخار الب. ال يشء عىل القارن: وقال داود الظاهريجتزئه شاة، : وقال غريهم قال الشعبي، وبهبدنة، 
  .3/479، واملغني 5/173، واملحىل باآلثار 60، وخمترص الطحاوي3/784، وعيون املجالس 3/378

  . ًا صغريا ويسلت الدم ليعرف أهنا هديًّقَ شق جانب سنامها ش:واإلشعار ،ٍ نعلُ تعليق:التقليد) 4 (



 )411( 

 فإنك تقضني مـا ؛ ال تقويل ذلك:فقالعكم، وددت أين مل أخرج م: وقالتحائض، 
َاللهم زد هذا البيت «:  البيت قالشاهد وملايقيض احلاج إال أنك ال تطوفني بالبيت،  ْ َ ْ َُ َ ِ َّ َّ

ًترشيفا وتعظيما وتكريمـا ومهابـة، وزد مـن عظمـه ممـن حجـه واعتمـره تـرشيفا  َّ ً ًِ ِْ ْ َ َْ َ َ َُ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ً ًَ َّ ِ ِِ َ ِ ْ
َوتكريما و ًَ ِ ْ ًّمهابة وتعظيما وبراَ ً َِ َ ْ َ َِ َ ً َ«)1( .  

ً حمرما من اليمن$ٍّقدوم عيل  ِ ْ ُ:   
ٌّقدم عيل من الـيمن ولقـي النبـي  ِ &  بمكـة، فـدخل عـىل فاطمـة الزهـراء ÷َ

ْفوجدها قد حلت وهتيأت  ْ َّ  أمرنـا رسـول اهللا :قالت ما لك يا ابنة رسول اهللا؟ :فقالَ
َّ أن نحل بعمرة، أي إهنا حجت متمتعة،÷ ِ ٌّ فجاء عيل إىل النبي ُ ِ ُّيا عيل بـام : فقال ÷َ

َأهللت؟  ْ َ ْ َّ بام أهل به النبي فقالَ َ ُفأمسك فإن معنا هـديا، فأرشكـه يف هديـه : قال، ÷َ ًَ َ ْ َ ََ َّ َ َْ َ ِ ْ ِ ْ
 اهلدي عنهام، نحـر بيـده ÷، ونحر رسول اهللا ÷وبقي عىل إحرامه مع رسول اهللا 
ٌّثالثا وستني، ونحر عيل الباقي ِ َ ً َ  كان عيل كرم اهللا وجهه سبق جيـشه وأنـاب وقد، )2(َ

ًعليهم رجال، وملا دنى اجليش استقبلهم عيل، وإذا هبم قد اكتسوا حلـال مـام غنمـوه  ًَ ُ
ُفنزعها؛ فشكوه إىل رسول اهللا  ْ َ َ اس «: وقال@÷، فخطب فيهم رسول اهللا ÷َ ُأهيا النـَّ َ ُّ َ

ِال تشكوا عليا؛ فإنه ألخشن يف ذات ا َ َُ ُ ًَّ ْْ َ َّ ِ ِ َ ُ َ َهللا من أن يشكىَ ْ  كنـت مـن :قـال بريـدة، )3(»ُ
ًّأصحاب خالد، وكنت أبغض عليا، فاختص عيل بجارية من السبي، فقلـت خلالـد ِ َ ُ ِ ْ ُ :

ُيـا بريـدة أتـبغض «: فقـالُ ذكرت لـه ذلـك، ÷ُ قدمت إىل النبي فلام !أال ترى هلذا ِ ْ ْ َُ َ ُ َ َ ُ
ًّعليا ِ ُال تبغضه، فإن له«: قالنعم، : فقلت؟ »َ ُ َْ َّ َِ ْ ِ ُ َ يف اخلمس أكثر من ذلكَ ِ َِ َْ َُ ُْ َ ِ ِ«)4(.  

                                                           
   . 6132 رقم 6/183 ، واألوسط 3053 رقم 3/181لطرباين يف الكبري ا) 1 (
  .4/228 وابن كثري ،4/249ابن هشام ) 2( 

ألخـشن يف  «:11817 صحيح، ووافقه الذهبي عـىل تـصحيحه واملـسند رقـم :وقال ،3/134احلاكم ) 3 (
  .4/250 وابن هشام ،»ذات اهللا أو يف سبيل اهللا

  .6/359 وسبل اهلدى ،5/120 والبداية ،4093البخاري رقم )4 (



 )412( 

 : يوم عرفة-خطبة الوداع 
َّعلم َ أمته مناسكهم وسنَن حجهم، ÷ النبي َ ْخذوا عنِّي منَاسككم«: وقالُ َُ َ ِ َ ُ ُ«)1( ،
ً الناس خطبته الشهرية الـمسماة بخطبة الوداع، منتهزا حضور اجلمع وخطب َ ََّ َ ُ ْ

ِأهيا النَّاس، اسمعوا قويل؛ فإين ال أدري  «:العظيم الذي أربى عىل مائة ألف، وقال ْ ْ ُ َُ ََ ِّ ِ َ َِ َ ْ َ ُّ
ًلعيل ال ألقاكم بعد عامي هذا هبذا الـموقف أبدا ََ ََ َِ ِ ِْ ْ ََ َ ْْ ْ ََ َ َِ َ َ ُ َ َأهيا! ِّ ُّ ْ إن دماءكم وأموالكم ُالنَّاس َ ْ ْ َ َُ َ َ ََ ُ ِ َّ ِ
ُعليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومك ُ ُِ ِْ َ ُ ْ َ َْ ْ ْ َ ٌ َ َْ َّ َ ْْ ََ َ َ ِ ْم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وإنكم َ ْ َ َ ُْ َّ ِ َ ْ ْ ََ ََ َُ َ ُِ ِ

ُستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت ْ َّ ُ َْ َّْ ََ َ َ ََ ْ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ ُِ ْ ََ ْفمن! َ َ َ كانت عنْده أمانة فليؤدها َ ِّ ُ َُ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ْ َ َ
َإىل من ائتمنَه عليها،  ْ َُ َ َ ََ ْ ِ َ َّوإنِ ِ ُ كل ربى موضوع، ولكن لكَ َ َ َّْ َ ٌ ِْ ُ َ ً ِ َم رؤوس أموالكم ال تظلمون ُ ُْ ْ ْ ُ ِْ َ َ ُ ِ َ َُ ُ

ًوال تظلمون، قىض اهللاُ أنه ال ربى،  ِ َ َُ ََّ َ َ َ َ ُْ َ َّوأنُ َ ُ ربى عباس بن عبد الـمطلب موضوع كله، َ ٌ ْ ْ َُّ ُ ُ َ ََ ُِ ِ َّ ْ ِ ِ ْ َِ ِ
َّوإن ِ ٌ كل دم كان يف اجلاهلية موضوع، َ ْ َّ َُ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ٍُ َّوإنَّ ِ ْ أول دمائكم أضع دم ابَ ُ ْ ََ ُ ََّ َ َُ ِ ِ ِن ربيعة بن َ ِْ َ َ ِ َ

ِاحلارث بن عبد املطلب  ِ َّ ُ ِ ِْ َ ِ ْ ِ ٌوكان مسرتضعا يف بني ليث فقتلته هذيل[َ َ ُ ْ فهو أول ما أبدأ به من ]ً َّ َ ِْ ِ ِ ُ َ ََ ْ َ ُ َ
ِدماء اجلاهلية،  َِّ ِ ِ َ ْ ِ َّأماَ ُبعد َ ْ َ أهيا النَّاس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هَ ْ ْ َُّ ِ َ ِ َ َْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُْ َ َ َ َّ ََ َِ َّ ِ ِذه ُ ِ

ْأبدا، ولكنَّه إن يطع فيما سوى ذلك فقد ريض به مما حتقرون من أعمالكم؛  َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ْ ُ ُ ََ ِّ َ َ َ َ ُْ َّ ِ َ ْ ًَ ِ َ َ
ْفاحذروه عىل دينكم،  ُُ ِ ِ َ َ ُ َْ َأهياَ ُّ $K:ُالنَّاس َ yϑ̄Ρ Î) â™û© Å¤ ¨Ψ9$# ×ο yŠ$tƒ Î— ’ Îû Ì ø à6 ø9$# ( ‘≅ ŸÒ ãƒ Ïµ Î/ 
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tΠ § ym ª! $#B]َّوإن، ]37: التوبة ِ ِ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللاُ السماوات َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َّ َ َ ْ ََ َ َ َ ََّ َ َ َ َ

َواألرض،  ْ َ َّوإنَ ِ َ عدة الشهور عنْد اهللاِ اثنَا عَ ْ َ َ َِّ ِِ ُ ٌرش شهرا، منْها أربعة حرمُّ ُ ْ ًُ َ َ ٌْ َ َ ِ َ َ ٌثالثة متوالية، : َ ٌ َ َ ََ َِ َ ُ
َورجب مرض َ ُ َُ َ َ الذي بني مجادى وشعبان، )2(َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َ ِ ُأهيا النَّاسَّ َ ُّ ًّإن لكم عىل نسائكم حقا،  َ ََّ ْ َ ُْ ُِ ِ َ َ َ ِ

ُوهلن عليكم حقا، لكم عليهن أن ال يوطئن فرشك ُ َُ ُ ْ ُْ ْ ًَّ ْ ُ َّ ْ َ ْ َّ َْ َ َِ َ َ ِ َ َ َ ُ َم أحدا تكرهونه، وعليهن أن ال َ ْ َ ََّ ْ َ ُ َِ َ َ َ ُ َ ْْ َ ً
                                                           

   .5/130 ، والبيهقي 2/22 والشفاء  ،1051 رقم 1/330 أصول األحكام )1 (
  . ألهنا كانت تعظمه، ومل يكن أحد من العرب يفعل ذلك سواها؛ًإنام أضاف رجبا إىل مرض)2 (
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َيأتني  ِ ْ ْبفاحشة مبينَة، فإنَ َ َِ ٍ ٍِّ َ ُ َ ِ ِ فعلن فإن اهللاَ قد أذن لكم أن هتجروهن يف املضاجع، ِ ِ َ ََ ِ َّ ُ َ َُ ُ ْ ْْ َ َ َّ َ ََ َُ َ ِْ ْ ِ
ٍوترضبوهن رضبا غري مربح ِّ َ ُ َْ َْ ً َُ َّْ َُ ِ َّ، فإن انتهني فلهن رزقهن)1(َ ُ َّ ُ َُ َ َْ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ وكسوهتن بالـمعروف، ِ ُِ َ ُ ْْ َّ َ َْ ِ ُ

ُواستوصوا ْ ََ ٍ بالنِّساء خريا؛ فإهنن عنْدكم عوانْ َ ََّ ْ َّ ُْ َ ِ ُِ ًِ َ َ ِ ً ال يملكن ألنفسهن شيئا، )2(ِ ْ َّ َ ََ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ ْوإنكمَ ُ َّ ِ َ 
ْإنما أخذمتوهن بأمانة اهللاِ، واستحللتم فروجهن بكلمات اهللاِ، فاع َ ُ ُ ِْ َِ ُ ْ ْ َ ُ َِ َ ِ َِّ ُ َ ْ َ َُّ َْ َ َ ََّ ُ َ َ ُقلوا أهيا النَّاس ِ َ ُّ َ ُ ِ

ُقويل؛ فإين قد بلغت،  ْ َّ َ ْ َ َ َِّ ِ ِ ْوقدْ َ ِّ تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينًاَ ْ ََ ًَ ْ ْ ْ َ ْ ََ ًَ ُ َُّ ِ َ ََ َ ِ ِِ ْ ِ ِ ُ ُ ْ :
ِكتاب اهللاِ، وسنَّة نبيه ِِّ َ َِ َ َ ُ @÷التي تناقلتها كتب احلديث كافة أنه والرواية الشهرية  -)3(َ

ِ ما إْمُيكِ فُتْكَرَ تْدَ قُاسا النََُّّهيَأ: قال ُّن أخذتم به لن تضلَ ِ َ ُْ َ ِ ِ ْ ْ َْ َكتاب اهللاِ، وعْرتيت أهل : واَ ْ َ ِ َ ِ َِ َ َ
ِبيتي ْ َأهيا:  نعود إىل سياق اخلطبة–)4(َ ُّ َّ اسمعوا قويل واعقلوه، تعلمن أن كل ُالنَّاس َ َّ ُُ َّ ََ َّ َ ُ َ ْ ُُ َ َْ ِ ْ ِ

                                                           
  . إذا اشتد عليه وشق:برح به األمر.  أي غري شديد:غري مربح) 1 (
  . مجع عانية وهي األسرية:ٍانَوَع) 2 (
ُوذكر االعتصام با: قال 1/93احلاكم ) 3 ( ْ لسنة يف هذه اخلطبة غريـب وحيتـاج إليهـا ، وجـامع بيـان العلـم ِ

   .2/24وفضله 
، 644 يف املـسند رقـماإلمام زيد بن عـيلأخرجه  ما:  حديث الثقلني روي بألفاظ كثرية، وطرق عدة، منها)4 (

كتـاب (جمموع رسـائله يف  اإلمام القاسم بن إبراهيم ورواه ، )كتاب تثبيت الوصية(206جمموع رسائله  ويف
، 1/544)كتـاب الـرد عـىل الـروافض(يف جمموع رسـائله ً أيضا وذكره، 2/221) إمامة عيل بن أيب طالب

، وأخرجـه 584، 549، 525، 145، 138، 86املجموعة الفاخرة ص يف ً حفيده اإلمام اهلادي أيضاوذكره
 اإلمام أبو طالـب هج وأخر،63 رقم62  يف صحيفته اإلمام الرضا بإسناده وروى، 1/40 ًأيضا يف األحكام

ِ عن زيد115 رقم147تيسري املطالب  ْ َْ ٍّ عيل، عن أبيه، عـن جـده، عـن عـيلِ بنَ ٍِّ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ ِّْ ِ  4/873 وأخرجـه مـسلم .َ
ــدارمي 3788 رقــم5/622، والرتمــذي 19285 رقــم7/75، وأمحــد 2408رقــم ، 432، 2/431، وال

، 4981، 4980، ورقـم 4969رقـم ، و5028 رقـم5/183، و5026 رقـم5/182والطرباين يف الكبـري 
ــم  ــسنن 5040ورق ــي يف ال ــة يف صــحيحه 10/113، و7/30، و2/148، والبيهق ــن خزيم  4/62، واب
، 3/148، 3/109 املــستدرك يف واحلــاكم،  265 رقــم1/114، وعبــد بــن محيــد يف مــسنده 2357رقــم

بـن سـليامن حممـد و، 3463 رقـم9/88، والطحاوي يف رشح مـشكل اآلثـار 84 والنسائي يف اخلصائص
ــويف يف ــب الك ــم2/112 املناق ــم2/116، و604 رق ــم2/135، و606 رق  136-2/135، و620 رق

 هوأخرجـ .مجيعهم عن زيد بـن أرقـم 1/152، و1/149  واملرشد باهللا يف األمايل اخلميسية،)ر (621رقم
 عن:4757 رقم5/89، ويف األوسط 2680 رقم3/66، والطرباين يف الكبري 3786 رقم5/621الرتمذي 

ــداهللا ــن عب ــابر ب ــ .ج ــسنده هوأخرج ــد يف م ــم4/30 أمح ــم4/36، و11104 رق  4/54، و11131 رق
= 
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َّمسلم أخ للمسلم، وأن  َ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ ِ ٌ ِالـمسلمني إخوة؛ فال حيل المرٍ ْ ْ ُِ ِ ُِّ َ ََ َ ٌ َ ْ ِ ِ ْ من أخيه إال ما أعطاه عن ٍئْ ُ َْ َْ َ ََ َّ ِ ِ ِ ِ
ُطيب نفس منْه؛ فال تظلمن أنفسكم، اللهم هل بلغت ْ َّ ْ ََّ َ َّ ْ َ ُُ َّ ُ ُْ ُ ْ َ َ ْْ ََ ِ َ ِ ٍِ َفقال؟ »ِ َ َّاللهم : ُ النَّاسَ ُ ْنعم، َّ َ َ

َفقال َ ُ رسول اهللا َ ُ ْاللهم اشهد«: ÷َ َ ُْ َّ َكانَو، »َّ َ يرصخ بكالم رَ ِْ َ َ ِ ُ ُ ِسول اهللاِ َ ُ ربيعة بن ÷ُ َُ ِ َأمية َ َّ َ ُ
َبن خلف، قال ََ ٍ َ ِ ُيقول له رسول اهللاِ : ْ َ ُُ َ ُ ْقل: ÷َُ َ يا أهيا النَّاس إن رسول اهللاِ :ُ ُ َ َّ ِ ُ ََ ُّ ُ يقول÷َ ُ َ :

َهل تدرون أي شهر هذا؟ فيقول هلم، فيقولون ُ َ ُ َ َ َُ ُ َْ َ ْْ ُُ َ َ ٍَ َ ُّ َ ْ َالشهر احل: َ ْ ُ ْ ُرام، فيقولَّ ُ ََ ُ ْقل هلم: َ ُ َ ْ َّإن : ُ ِ
َّاهللاَ قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا، ثم  ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َُّ َ َ ْ ََ ُ َ َ ُِ ْ ُ ْ َ َ ْ َِ ُِ ُ َُّ ْ َ ََ َ ََ ِ َ ْ

ُيقول ُ َقل يا أهيا النَّاس إن رسول اهللاِ : َ ُْ َ َّ ُِ ُ ََ ُّ ُ يقول÷َ ُ ٍهل تدرون أي بلد : َ َ َْ ُّ َ َ ُ ْ َ َهذا؟ قالَ َ َ َ :
َفيرصخ به، قال َ َِ ِ ُ ُ ْ َفيقولون: َ ُ َُ َالبلد احلرام؛ قال: َ ََ ُ َ َ ْ ُ ُفيقول: َ ُ ْقل هلم: ََ ُ َ ْ َإن اهللاَ قد حرم : ُ َّ َ ْ َ َّ ِ

َعليكم دماءكم وأموالكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا، قال َ ْ َ ََ َ َ َْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُْ َ ُِ ِ َِ َُّ ْ َ َ ُْ ُ َُ َ ََ ِ ُثم يقول: َ ُ َُ َّ :
ْقل َيا أهيا النَّاس، إن رسول اهللاِ : َ ُ َ َّ ِ ُ ََ ُّ ُ يقول÷َ ُ َهل تدرون أي يوم هذا؟ قال: َ َْ َ ََ ٍَ ْ َ ُّ َ ُ ْ ُفيقوله : َ َُ ُ َ

َهلم، فيقولون ُ َُ َ ْ ُ َيوم احلج األكرب، قال: َ َ ِ َ ُْ َ ِّ ْ ََ ُفيقول: ْ ُ ْقل هلم: ََ ُ َ ْ ْإن اهللاَ قد حرم عليكم : ُ َ َُّ ْ ََ َ ْ َ َّ ِ
َدماءكم وأموالكم إىل ِ ْ ْ ْ َ َُ َ َ ََ ُ َ أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذاِ َ َْ ْ َ ْ ْ َُ ُِ ِْ َ ُ َْ َّ ْ َ َ)1( .  

                                                           
، 1382 رقـم2/978، و170 رقـم1/210 ، ويف فـضائل الـصحابة11561 رقم4/118، و11211رقم

، 3542 رقم4/33، و3439 رقم3/374، واألوسط 2679، ورقم2678 رقم3/65والطرباين يف الكبري 
، 1140 رقـم2/376، و1021 رقـم2/297، وأبو يعـىل 368 رقم1/153، 355 رقم1/150والصغري 

 2/114، و593 رقـم2/105، و584 رقـم 2/98 ، واملناقـب2711 رقـم2/972وابن اجلعد يف مسنده 
 8/138 أمحـد هوأخرجـ .مجيعهم عن أيب سعيد اخلدري 155-1/154، واألمايل اخلميسية )ر (605رقم
، 4922، ورقــم4921 رقــم5/153كبــري للطــرباين ، واملعجــم ال21711 رقــم8/153، و21634رقــم

، 135 رقـم1/108 ، ويف مـسنده31679 رقـم6/309 ، وابن أيب شـيبة يف مـصنفه4923 رقم5/154و
عـن زيـد بـن  1554 رقـم643ص ، وابن أيب عاصم يف السنة 2740 رقم1/107وعبد بن محيد يف مسنده 

يف   البـزارهوأخرجـ.عن جبري بن مطعـم 1468 رقم627ص  ابن أيب عاصم يف كتابه السنةهوأخرج .ثابت
عـن  1964 رقم2/333 البزار يف خمترص زوائده وأخرج.عن أيب هريرة 1963 رقم2/332 هخمترص زوائد

عـن حذيفـة بـن  626 رقـم 2/150 ، واملناقـب42/219 ابن عساكر يف تاريخ دمشق هوأخرج.$عيل 

  .بمكتبة بدروملزيد من ذلك ينظر كتيب حديث الثقلني مطبوع . وغريهم ،أسيد
  .4/387 ، وسرية ابن كثري2/363 ، وعيون األثر3/1113، والواقدي 4/250 ابن هشام) 1(
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نبياء وخاتم الرسل وسيد بني آدم يعلم التاريخ استثامر املناسبات  ها هو إمام األ-1
الكربى أحسن استثامر؛ فها هو يـرصح يف احلـج األكـرب، واجلمـع احلاشـد، يف جبـل 

ا للبرشية أهم املالمح التي حتفـظ علـيهم حيـاهتم، ًالرمحة، أقدس بقاع األرض، راسم
ويسعدون هبا يف دنياهم وآخرهتم، ماثلة يف حتريم سفك الـدماء، وحتـريم أكـل أمـوال 

َلظ اجلـرم عـىل مرتكبيهـا، َالناس بغري حق، وحتريم األعراض، وشدد يف حتريمها، وغ ْ ُ َ َّ
ْفهـلان واملكـان؛ ا بحرمة اإلسالم، وحرمة شعرية احلج، وحرمة الزمَهَغَبَصَو َ ُ يعقـل َ ِ ْ َ

  ! نبيهم؟وهديُالنَّاس مدى الشقاء الذي وقعوا فيه بإعراضهم عن كتاب رهبم 
َأركاهنا، وأذكارها، ورشوطهـا؛ : الحيل ملسلم أن يتهاون يف معرفة الواجبات -2 َ َِ ُِ َُ َ ِ َ َْ َ َْ

ي منَاسـككم«: ÷ كام علمها رسول اهللا  ْخذوا عنـِّ ُ َ ِ ِ َ ُ مـن الـسواد ؛ إين أحلـظ كثـريا »ُ
األعظم يؤدون الصالة لكنهم مل يكلفوا أنفسهم اجللوس ساعة من هنـار أمـام عـامل 

 طـوال عمـره صـالة ؤ يصيل املرفقدتقي متقن أو جمرد عارف يفقههم كيفية أدائها؛ 
 حيجون ويتحملون نفقات احلج وال يكلفون أنفـسهم التعـرف عـىل والكثريخمتلة، 

ز ما بعده عجز، وغفلة ليس وراءها غفلة؛ وقـد مناسك احلج قبل الذهاب؛ إنه لعج
ْفقهوا أخاكم«: يقول عندما يأتيه معتنق لإلسالم ÷ كان النبي  ُ َ َ ُ ِّ ؛ لقـد سـعى أحـد »َ

ًاجلهال بأمه العجوز أربعة عرش شوطا بـني الـصفا واملـروة ظنـا منـه أن الـشوط ال 
صبح الكثـري مـن يكتمل إال بالذهاب من الصفا إىل املروة ثم الرجوع إىل الصفا، وأ

النساء يغطني وجوههن وهن حمرمات بحج مفرد؛ اتباعا لبعض اجلهـال املتـزمتني، 
ٍّ الناس من يرتكب إساءة ويتلقى فتوى من أي درويش بـإخراج كـف مـن بـر ومن ُ

ِحلمام مكة، وكم مـن عجائـب َ َ  النـاس مـن يزعـق يف الطـواف وراء بعـض ومـن! ِ
 أحـرى بالنـاس أن يتفقهـوا، امف ؛ابه ذلكربنا أرنا وجهك ، وما ش: املجسمة بقوله
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  ! اهللا تبارك وتعاىل بمثل اجلهلَِيصُوما ع
لعلـه :  كنت ذات يوم يف مسجد منى، وبدأ متحدث عرب امليكرفـون؛ فقلـت-3

ينتهز فرصة حضور األلوف املؤلفة؛ ليذكر النـاس بحقـوقهم املهـدرة، وكرامـاهتم 
 األقىص الرشيف وما شابه ذلـك، وإذا املنتهكة، ويستثري محيتهم اإلسالمية؛ لتحرير

به يتحدث عن القبور، وأن زيارهتا رشك،  وأن األمةاإلسالمية مرشكة، وظل يـردد 
األفكار التي أتى هبا مؤسس الوهابية؛ فتمنيت لو أن عفريتا خطفه  وألقاه يف البحر، 

  !.ًّوحزنت جدا لضياع هذه األمة، وكيف صارت مقاليدها بأيدي اجلهالء
ٍّ بغدير خم÷خطبته  ُ ِ: 
ٍّ أهل الصحاح وأهـل الـسري وغـريهم خطبـة غـدير خـم مـن طـرق كثـرية؛ روى ُ
 مـن حجـة ÷ملـا رجـع رسـول اهللا :  عن أيب الطفيل، عن زيد بن أرقم قالفالنسائي

َالوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن، ثم قال ْ َ َِ ُ َ ْكأين قد دعيت فأجبت، إين قد «: َ َْ َ َِّ ِِّ ُ ُْ َ َُ َِ َ
َتر ِكت فيكم الثقلنيَ َ َ َّ ُ ُ ِ ُ َكتاب اهللاِ، وعْرتيت أهل بيتـي، فـانظروا كيـف ختلفـوين فيهمـا؟ : ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َُ َْ ََ َ ْ ْ َ َْ َ ْ َ ِ َ

ٍفإهنما لن يفَرتقا حتى يردا عيل احلوض، اهللاُ موالي وأنا ويل كل مـؤمن،  ِ ْ َ َُ َ َ َِّّ َُ ُّ ِ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َّ َُ ِ َّ َ ْ َِ َّثـمِ ِ أخـذ بيـد ُ َ ِ َ َ َ
َعيل وقا َ ٍّ ِ ُمن كنْت مواله فهذا وليه، اللهم وال من وااله، وعـاد مـن عـاداه: َلَ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َْ ََ َ َّ َ َِ َِ َِ َّ ُّ َ َ ُ َ،  قـال»ُ َ :

ُقلت لزيد ْ ُسمعته من رسول اهللا : ُ َْ ِ  رآه َّ، وإنه ما كان يف الدوحة رجـل إالنعم: ؟ قال÷َ
ًهنيئا لك، أصبح:  له عمر بن اخلطاب فقالبعينه، وسمعه بأذنه،  ِ ت وأمسيت مـوىل َ
ُمن كنْت مواله فعيل مواله «:  الرواياتويف بعض! كل مؤمن ومؤمنة ْ َ ُ ْ َْ ََ َ ٌَّ ِ َ ُ ُ...«)1(.  

                                                           
، 37/100 ذكره الـسيوطي يف األحاديـث املتـواترة وقد حديث الغدير روي بألفاظ كثرية وهو متواتر، )1 (

وقال متنه متواتر، : 8/334 يف وقالاحلديث ثابت بال ريب، : 5/415 يف سري أعالم النبالءوقال الذهبي

وملـا بلـغ ابـن جريـر أن ابـن أيب داود :   يف ترمجة حممد بن جرير الطربي2/713 يف تذكرة احلفاظالذهبي
ًرأيت جملدا : ُّقال الذهبيتكلم يف حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل، وتكلم عىل  تصحيح احلديث،  ُ

 يف بن إبراهيم الـوزير قال السيد اهلادي من طرق احلديث البن جرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق،
= 
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هذا اخلرب قد بلغ حد التواتر، وليس خلرب من األخبار ما له من كثرة الطرق، وطرقـه : 92هناية التنويه ص 

خرب الغدير طرقه :  حممد بن جرير الطربيقال هذا زيادة عىل احلد املعترب يف التواتر، ويفمائة ومخس طرق، 
 وقدخرب الغدير له مائة ومخس طرق : وقال ابن عقدةا، وله كتاب سامه الوالية، ًمن مخسني وسبعني طريق

 كـان مثـل فإنوهو متواتر، :  بعد ذكر رواته244 ص قال املقبيل يف األبحاث املسددةًأفرد له كتابا أيضا، 
 وقـدً جـدا، وهو كثري الطرق: 7/74 يف فتح الباري قال ابن حجر! ًهذا معلوما ، وإال فام يف الدنيا معلوم

  :  روي من عدة طرق منهاوقد. استوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد، وكثري من أسانيدها صحاح وحسان
َاألوىل  أمحد بـن:  اثنا عرش فشهدوا أنه قال ذلك- يف بعض الروايات-، وبعضها من حديث املناشدة فقامF عن عىل :ُ

 253، وص951، 950قـم ر250، وص1310 رقـم321، وص951 رقـم252، ص6410 رقم182حنبل 
 رقـم 877، وص1167 رقـم 849، وص 1021،1022 رقـم 741/ 2،  وفضائل الصحابة 961/964رقم 

ــسائي يف اخلــصائص ص 1206 ــم 91-89، والن ــري  85-82 رق ــم 3/179،  والطــرباين يف الكب ، 3049 رق
، 6882 رقــم 7/70، و2254رقــم 369، وص2109،2110 رقــم 1966/324 رقــم 2/275واألوســط 

، 1363، 1360 رقــم 607، وكتــاب الــسنة البــن أيب عاصــم ص3/371، واحلــاكم 8434 رقــم 8/213و
  .6/368، وابن أيب شيبة 1602، 1901 رقم 2/302، وخمترص الزوائد 1367، 1368، 1364،1370

ُالثانية ََّ  2/703، وفضائل الـصحابة 23204رقم 9/51، 952 رقم 1/250أمحد بن حنبل :   عن زيد بن أرقم:ِ
 607، وكتاب الـسنة البـن أيب عاصـم 3713 رقم 5/591، والرتمذي 1048 رقم 759، وص 959رقم 

ــم  ــم 84، واخلــصائص ص1364، 1363رق ــم 88، 71 رق ــري 81 رق ــم 5/166، والطــرباين يف الكب  رق
 193، 5059رقم /192،   4996رقم 175/ 4986، 4985رقم171، 4981رقم 170، 4969-4971

، 5128 رقـم 212، ص5079، 5096،5092 رقـم 203، وص 5071 -5068رقـم 195، 5066رقم 
 صـحيح عـىل رشط الـشيخني ومل :وقـال، 110، 109، 3/533، واحلاكم 1966 رقم 2/275واألوسط 

 .4299 و 4298 رقم 211 /10 عنه الذهبي، ومسند البزار وسكتخيرجاه، 
ُالثالثة َ ، والطـرباين يف الكبـري 1354م  رقـ606كتـاب الـسنة البـن أيب عاصـم ص:  عن أيب أيـوب األنـصاري:َِّ
 .23662رقم 9/143 عنه وجامعة من األنصار، أمحد بن حنبل4053رقم 174، وص4052رقم 4/137
ُالرابعة َ ِ ، والـسنة البـن أيب 80 رقـم88،واخلـصائص ص121رقم1/44 عن سعد بن أيب وقاص، ابن ماجة:َّ

 . 1358 رقم 606عاصم ص 
ُاخلامسة َ ِ  رقـم 607، والـسنة البـن أيب عاصـم ص 85رقـم91اخلـصائص صكتاب : عن الرباء بن عازب: َ

 .6/373، وابن أيب شيبة1362
ُالسادسة َ  . 1/89، والصغري2254رقم 2/369الطرباين يف األوسط:  عن أنس بن مالك:َِّ
ُالسابعة َ ِ  . 3052رقم 3/180، والطرباين يف الكبري3713 رقم 5/591الرتمذي :  عن حذيفة بن أسيد:َّ
ُالثامنة ََّ  8/213، والطـرباين يف األوسـط 1365رقم 607أيب سعيد اخلدري، السنة البن أيب عاصم ص  عن :ِ

 . 1/89، والطرباين يف الصغري 2254 رقم 2/369،  8434رقم 
= 
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ًّإن عليا  -1 ِ ٌّ جدير هبذا التكريم العظيم، وحري بذلك الوسام الرفيـع؛ فلـم $َ ِ َ ٌَ ِ
ِيرتك شيئا يريض اهللا ورسوله يستطيع أن يفعله إال فعلـه؛ فهـو رجـ ْ ٌل قـوي، جلـد، ُ ْ َ

ٍصبور، صاحب مهة بعيدة، ونفس أبية، ومل يكن ليـسمح ألي مكرمـة تتفلـت مـن  َ ُ َْ
  .منذ طفولته÷ يديه، وال سيام وقد اختار اهللا له العيش يف كنف رسول اهللا 

ٍ برغم الضجيج حول عيل بني حمب غال، ومبغض قال-2 ٍَ ٍ ِ ِ ِْ َ ٍُّ َ ُ  إال أنـه ينبغـي التنبـه ،ٍَّ
ًّإىل أن عليا ِ ٌ ثروة هائلة للبرشية مجعاء، وكنز نفيس ال خيص الشيعة وحدهمَ َ ْ َ.  

ُ أجاد الكتاب املسيحيون يف كتاباهتم عـن عـيل، وأبـدعوا أيـام إبـداع؛ فـاقوا -3 َ
الكثري ممن كتب عن عيل من املسلمني؛ ألهنم أبـرزوا اجلانـب الشخـيص اإلنـساين، 

، الواقـف يف وجـه الطغـاة ونقلوا صورة اإلنسان املستبسل يف الدفاع عـن الفقـراء
واملستكربين، وأبناء الدنيا الطـاحمني، املطبـق للنزاهـة والعفـة عـىل نفـسه وأوالده 

                                                           
ُالتاسعة َ ِ ، وخمتـرص زوائـد 2254 رقـم 369، ص 1111 رقـم 2/24الطـرباين يف األوسـط :  عن أيب هريرة:َّ

 . 1/89، والطرباين يف الصغري 6/369وابن أيب شيبة ، 1904، 1903 رقم 2/303البزار 
ُالعارشة َ ِ  صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه ووافقـه الـذهبي، وفـضائل :وقال3/134 عن ابن عباس، واحلاكم:َ

 . 2/703الصحابة 
َاحلادية عرش ََ َ َ َ  .3/116املستدرك :  عن سعد بن مالك:ِ
َالثانية عرش َ َ َ ََّ ، وخمتـرص زوائـد 1356رقـم 606ة البن أيب عاصـم ص ، والسن3/371املستدرك:  عن طلحة:ِ

 . 1905رقم 2/304البزار 
َالثالثة عرش َ َ َ َ  .1356رقم 606كتاب السنة البن أيب عاصم ص:  عن عبد اهللا بن عمر:َِّ
َالرابعة عرش َ َ َ َ ِ  .646رقم19/291الطرباين :   عن مالك بن احلويرث:َّ
َاخلامسة عرش َ َ َ َ ِ ًهنيئـا يـابن أيب طالـب : وقـال لـه 18506رقم 6/401ن حنبلأمحد ب:  عن عمر بن اخلطاب:َ

 .31أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة، واملناقب البن املغازيل ص
َالسادسة عرش َ َ َ َ ، والذهبي يف سري أعـالم 1355 رقم 606 عن جابر بن عبد اهللا، كتاب السنة البن أيب عاصم :َِّ

ًحديث حسن عال جدا: وقال، 8/334النبالء  ٍ. 
َالسابعة عرش َ َ َ َ ِ        .1907 رقم 2/305خمترص زوائد البزار:   عن عامرة:َّ
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برصامة ال تعرف الونى، وال تامشيها اهلوينا؛ إنه شديد القـسوة يف تطبيـق احلـق، أمل 
ٌيشهد له رسول اهللا بأنه خمشوشن يف ذات اهللا؟ وهل يكون إماما للمتقـني، ونرباسـ ِْ َ ا ُْ

عـيل مـع احلـق «: للمؤمنني إال إذا كان مع احلق والعدل؟ بل احلديث الرشيف قـال
 أراد االطـالع عـىل يشء ومـنمتشبث به ال يتنازل عنه قيد أنملة، )1(»واحلق مع عيل

لعالمـة واشيخ األزهر اإلمام حممد عبده، ل :ورشوحهمن ذلك فعليه بنهج البالغة، 
  .واإلمام حييى بن محزةديد، النحرير عبداحلميد بن أيب احل

   :هـ10سنة  ÷ بن رسول اهللا موت إبراهيم

ٍ ونقل إىل مرشبة بجوار أمه مارية وأختها سريين ÷مرض إبراهيم بن رسول اهللا  َ ُ ْ َ َ ِ ُ
ِمترضانه،  ِ َ ِّ َ ُ وهو حيترض، ÷ النبي فجاءهُ َ َُ َإنا يا إبراهيم ال نغنـي عنْـك مـن اهللاِ : وقالْ َِ َِ َ ْ ُ ََّ ُ َِ ْ ِ ِ
َشيئا، و ًْ ِفاضت روح الطفل؛ َ ْ ِّ َُ ُ ْ َ ال نقول إال مـ:وقال ودمعت عيناه، ÷ النبي وحزنَ َّ َِ ُ ُ ا َ

ِيريض الرب، وإنا ل َِّ ِ َ َّ َُّ َفراقك يا إبراهيم لـمحزونونْ ُ ُ ْ ََ ُ َ ََ ِ ْ ِ َ ِ  موت إبراهيم كـسوف وصادف! ِ
ِإن الشمس والقمر آيتان«: ÷ فقالإهنا انكسفت ملوته، : الناسفقالالشمس؛  َ َ َ ََ َ َْ ََّّ ْ مـن ِ ِ

ُآيات اهللاِ ال تنْكسفان لـموت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َُّ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َِ َ َ ٍَ ِ َ َ«)2(.  
<Œ…‚Ö]æ<ìÃÖ]V 1-  ِدلت هذه احلادثة عىل عظمة الرسـول َ َ ، وشـدة اتـصاله ÷َ

كتابــات  قــرأ ومــنًبــاهللا، ومتــسكه بمبادئــه يف أحلــك املواقــف وأشــدها إيالمــا، 
                                                           

 5/592، والرتمـذي 1/91 الباب الثالث، واملناقب ملحمد بن سـليامن الكـويف50 رقم 93 تيسري املطالب)1(
َاللهم أدر احلق مع عـيل حيـث دار« بلفظ 3714رقم  َ ََّ ْ َ َ ُُ ٍّ َِ َِ َّ ِ َ َ وقـال»َّ َ َصـحيح، و احلـا: َ ٌ ْ ِكم يف املـستدرك َِ ُ ِ3/124 ،
صـحيح عـىل رشط مـسلم، وروى أيـضا : ، وقـال»ًّرحم اهللا عليا، اللهم أدر احلـق معـه حيـث دار«: بلفظ

َوقـال. عيل مع القرآن والقرآن مع عيل، لن يتفرقا حتى يردا عيل احلـوض«: 3/124 َ ُصـحيح اإلسـناد ومل : َ ْ َِ
ُّخيرجاه، ووافقه الذهبي، ومسند أيب يعىل  ِ َ  ،بـىل: قـالوا ؟»بخياركم أخربكم أال«: ،بلفظ1052 رقم 2/318َّ

 ،ذا مـع احلـق«: فقـال طالب أيب بن عيل ومر: قال ،التقي اخلفي حيب اهللا إن املطيبون املوفون خياركم«: قال
َو ابن عساكر يف ترمجة اإلمام عيل . »ذا مع احلق َ ِ ِو اخلطيب يف تارخيه. 1172 رقم 3/153َ َ14/321.  

يف كل ركعة مخـس ركوعـات، ويكـرب موضـع : وصالة الكسوف ركعتان. 997، 1011ري رقم البخا) 2 (
     . وهلا كيفيات أخرى. التسميع إال يف الركوع األخري
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ًاملسترشقني وجـدهم يف هـذا املوضـع واقفـني إجـالال وإعظامـا وإكبـارا ملحمـد،  ً ً
 فلـومعرتفني بصدق الرجل الذي ال يرىض يف أصعب املواقف إال الصدق واحلـق، 

َ ملا فوت هذه الفرصـة الذهبيـة؛ ÷كان غري النبي  َّ َ َ  جـاءت دعايـة سـانحة؛ إذ فقـدَ
ِكسفت الشمس يوم موت ابنه،  َ َ  رفضها؛ ألنه لكنهإهنا انكسفت ملوته، : الناسوقال َ

  .نبي كريم بدوهنا صىل اهللا عليه وآله دواما
 عواطف الرقة والرمحة طبيعة برشية، وال مانع من دمع العني، وحزن القلب؛ -2

ًفمن ال يرحم ال يرحم ما دام ذلك موزونا بميـزان  ُ ْ ُ َْ ُ َ الـرشع، ال نقـول إال مـا يـريض ََ
وز الرصاخ، والتسخط، واللطم، وشق الثياب، وما شابه ذلـك؛ ؛ ولذلك فال جيربنا

فإنه حمبط لألجر، والالئق بـاملؤمن أن يـصرب، وال سـيام عنـد الـصدمة األوىل؛ ألن 
ًجزعه ال يرد فائتا، وال حيفظ أجرا ُُّ َ.  

َ شاء اهللا أن يموت أوالده الذكور، وقد عوضه اهللا خريا مـنهم زكـاة وأقـرب -3 َ ْ َ ً َ َ
َرمحا؛ إهن ْ َا بضعته، وقرة عينه، وأم أبيهاُ ْ ُ َِ َ ُُّ ِ ِ َ ُْ َُّ ُ ُالزهـراء ، الطـاهرة ، البتـول، سـيدة: َ َ ُ ُِّ ََ َ ُ َُ ِ َّ ْ  نـساء َّ

َّالعاملني؛ فكانت الذري ِّ ًة النَّبويـة الـرشيفة حمفوظـة لرسـول اهللا ُّ ُ ُ َُّ ، ومل نـسلهامـن ÷ َِ
َيعرف التاريخ أما بعد مريم ابنة عمران رشفت ذريتهـ ََ ِّ ًُّ َْ َّ َ ِا ، ورفعـت مـن قـدر ُ ْ َ َْ َِ ْ َبنَائهـا َأَ ِ ْ

ً اختار اهللا هلا زوجـا مـن طينـة وقد،  ÷كسيدة نساء العاملني فاطمة بنت رسول اهللا ْ َ
  :أبيها؛ سبق الناس باملزايا والفضائل

ــــــه ــــــصلـح إال ل ــــــست تـ ُفـلي ُ ْ َْ ُ ََّ ِ َ ْ َ َومل يــــــك يــــــصلح إال لـهــــــا  َ ُ ْ َ َ ََ َُّ ِ ُ ْ َ 

  : أحسن قول من قالوما
ْوكـــم َ ٍ خطـــب األرشاف بـــضعة أمحـــدَ َ ْ َْ َ ََ ََ ُ َ ْ َ ِفلــم يلتفــت للجــاه والـــمال والتــرب  َ ْ َ ِّْ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ َِ ِ ِْ َ 

ــا ــر خاطب ــىض الطه ــاه الـمرت ـــما أت ًول ْ ُ َِ َ ُ ْ ُ َُّّ َ َ َْ ــــاه  ََ ُتلق َّ َ ــــهَ ــــشـر ط ــــشاشة والب ِ بالب ْ َ َِ َِ َِ 

ـــه ـــال ل ُوق ََ َ ـــسما: َ ـــك بال ـــشـر فرب َأب َّ َ ِْ َ ُّ َ ِ ْ ــ  َ ــك الزه ْمزوج َّ ََ ُ ِّ ــدريُ ِراء واألرض ال ت ْ َ َ ُ ْ َ ََ َ 
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ـــره ـــه وأم ـــاء يف وحـــي اإلل ـــد ج ِوق ِِ ْ ِ ََ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ ــهري  َ ــم ص ــىض دوهن ــت املرت ــذا فأن ِهب ْ ْ ُِ ْ َ ْ َُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ِ 

ــــد ــــت حمم ــــد لبن ــــواله مل يوج ٍفل
َّ َ ُ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ُ ْْ َ َ َ ــرين  َ ٌق ِ ــريَ ــذي مه ــزف ل ــت ت ِ وال كان ْ ََ ِ ِ ُّ َ ُ ْ َ َ َ 

   : ومنهااشدا التحفة العلوية  در األمري الصنعاين ووالده حني تنوهللا
ـــــه ـــــالزهرا ل ـــــصاص اهللاِ ب ُواخت ُ ََ َ ْ َّ ِ ــــــــه  ْ ــــــــسواه مثل ُل ُ َُ ْ ِ ِ ــــــــاِ َّ مل يتهي َ ََ ْ َ 

ـــــه مـــــن أجلهـــــا َفغـــــدت عرتت ْ ْ ُِ َ ِ ُِ َ ْ ْ َ َ ــــديا َ ــــصا أمح ــــار ن ــــرتة المخت َّع ًِّ َِ ْ َ َ ِ َ َْ ُ َْ ْ 

َوغــــــــدا الــــــــسبطان و ْ َِ َ ِّ َ ِاآلل إَ ـــــــا   َذاُ ـــــــا علوي ـــــــسبوهم نبوي َّن َّ َ ُِ َِ َ َ َْ َُ

   :ريض اهللا عنهن أمهات املؤمنني
: ثالث عرشة امرأة، ودخل بإحـدى عـرشة، وتـويف عـن تـسع وهـن÷ تزوج 
َوأم سـلمة، َوأم حبيبة، ُوحفصة، ُوعائشة ، ُوزينب، ُسودة َ ، ُوجويريـة، ُوميمونـة، ََ
  :)1(هنـأسامؤهن حسب ترتيب الزواج ب وهاهي، ُوصفية

 أول وهـي )قرشـية (بـد العـزى بـن قـيص بن أسد بن عٍدِلْيَوُ بنت خُ خدجية-1
ْ وأول من آمن به،نسائه، َأصدقها َ َْ َ  لـه مجيـع ْولـدت،  ]أي فتيـة مـن اإلبـل[ًةَكرَ عرشين بَ

 :وقيل،  سنوات قبل اهلجرة بخمسوتوفيت هبا عمها، عقدأوالده ما عدا إبراهيم، 
  . بثالث:وقيلبأربع، 

ُ سودة-2 َ عبد ود بن نـرص بـن مالـك بـن بن قيس بن عبد شمس بن  َةَعَمَ زُ بنتَ
ٍحسل بن عامر بن لؤي ْ ،  بـن عبـد شـمس بـن عمـروُيطِلَ إياها سـزوجه): قرشية (ِ

 أبوهـا، وهـو يومئـذ شـيخ،: وقيل ،)2(شمس  أبو حاطب بن عمرو بن عبد:ويقال
 ،ِ بـن عمـروِ قبلـه عنـد الـسكرانوكانـت ، أربعامئة درهم÷ رسول اهللا َوأصدقها

                                                           
، واملواهـب اللدنيـة 4/579، وسـرية ابـن كثـري 3347 رقم 4/379 واالستيعاب ،4/293ابن هشام )1(

، 592اريخ اإلســالم الــسرية النبويــة ص ، وتــ3/160، وتــاريخ الطــربي1/26، وزاد املعــاد 1/401
 .277 -276والسرية النبوية للرشيف ص 

 .4/294ابن هشام . ًذكر ابن إسحاق أن سليطا وأبا حاطب كانا غائبني بأرض احلبشة يف هذا الوقت) 2(
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يف خالفة عثامن، وهلـا نحـو : وقيلهـ، 23سنة  توفيت ،بلها عائشة قَدْقَإن ع: ويقال
  .)1(من ثامنني سنة

عبد اهللا بن عثامن أيب قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن  أيب بكر ُ بنتُ عائشة-3
 سـنني، ِ عليها وهي بنـت سـبععقد): قرشية(سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي

حتديد سـنِّها مناقـشة لـيس هنـا ويف  رش،َ ع سنني أوِ تسعُ هبا باملدينة وهي بنتوبنى
ُزوجهها، َا غريًبكر ÷ اهللا ُ يتزوج رسولومل موضع ذكرها ، َ َّ  وأصدقها إياها أبوها، َ
َوقـبض ،أربعامئة درهم ِ ،  عـىل مـا روي يف الـسري سـنةةبنـة ثـامين عـرشا وهـي ÷ ُ

  .)2( سنة65 أو 66، وعمرها  يف عهد معاويةهـ57سنة : وقيلهـ، 58 سنة وتوفيت
ٍبن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن  بنت عمر بن اخلطاب  حفصة-4 ْ َ ُ
ْقر ، ولـدت قبـل البعثـة بخمـس )قرشـية( بن رزاح بن عدي بن كعب بن لـؤي ٍطُ

ُزوجه: سنني َ َّ نـيس بـن ُ قبلـه عنـد خوكانـت أربعامئة درهـم، أصدقها . إياها أبوهاَ
  .)3(غري ذلك وقيل ،هـ45 :وقيلهـ، 41  سنةتوفيت ،ذافة السهميُح

  بن احلارث بن عبد اهللا بن عمرو بن عبد مناف بن هالل بـنبنت خزيمة زينب -5
 ، بـذلك لرمحتهـا إيـاهمسـميت؛ أم املـساكني:  العامريـة اهلالليةعامر بن صعصعة

 أربعامئـة أصدقها . هـسنة ثالث  بن عمرو اهلاليلُةَصِْيبَها قا إيَّزوجهورقتها عليهم، 
 َلْبـَ قوكانـتمنـاف،   بن احلارث بن املطلب بن عبدَبيدةُ قبله عند عكانتودرهم، 

كانت حتت عبداهللا بـن : وقيل،  ابن عمهاوهو عند جهم بن عمرو بن احلارث َةَدْيَبُع
  ومل تلبث عنـده إال شـهرين أو ،÷ُجحش، فقتل عنها يوم أحد فتزوجها الرسول 

  . رمحة اهللا عليها، ثم ماتت ثالثة
                                                           

  .3/34، واإلمتاع 7035 رقم 7/157، وأسد الغابة 4/421االستيعاب ) 1(
  .7093 رقم 6/186، وأسعد الغابة 3463 رقم 438 – 4/435االستيعاب ) 2(
  .6852 رقم 6/67، وأسد الغابة 3333 رقم 4/372االستيعاب ) 3(
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َسلمة ُّأم  -6 َبن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بـن يقظـة بـن  ِ بن املغريةَهند بنت أيب أميةَ َ َ َ
َمرة بن كعب بن لؤي  َّ َ، و كان أبوها يدعى زاد الركب،)1()قرشية(املخزومية ُ ْ  إياها زوجه ُ

َصداقها .َ أيب سلمةُ بنُةَمَلَها سابنُ ُ َ ، ]رحـى[ ٌةَّوجمـش، ٌحفةَوص، ٌحَدَ وق ،ٌيفِ لُهُوْشَ حٌاشَِر فِ
سـلمة، وعمـر، :  عبداهللا، فولدت لـهواسمه ، قبله عند أيب سلمة بن عبد األسدوكانت

  .]7472 رقم 7/329أسد الغابة [هـ 61سنة : وقيل ،هـ59 سنة توفيت ،وزينب، ورقية
َبن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بـن كبـري بـن غـنْم بـن  جحش ُبنتُ زينب -7 َّ ُ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ ِ

َدودان بن َ ْ َ أسد بن خزيمة بن مدركة بن ُ َ ِ ْ ِّإلياس بن مرض بن نزار بـن معـدُ َ َ َُ  بـن عـدنان، َ
ُإما فهر بن : ؛ فهي غري قرشية؛ ألن اجلد اجلامع لقريش يف خزيمة@@÷التقت مع النبي  ْ ِ

 يف وقد سـبق الكـالموهناك أقوال أخرى، ،  مالك بن النرض ، أو جده النرض بن كنانة
ْأمي  أمهاN÷نسب النبي َ ُمة بنت عبد املطلب عمة النبي ُ َ÷L إياهـا أخوهـا أبـو َّزوجه 

 وفيها،  مواله َ قبله عند زيد بن حارثةوكانت أربعامئة درهم، أصدقها . بن جحشَأمحد
ــاىل ــزل اهللا تع ــزاب[﴾—ϑn=sù 4©|Ós% Ó‰÷ƒy— $pκ÷]ÏiΒ #\sÛuρ $yγs3≈oΨô_̈ρy£$ ﴿:أن ــسري الطــربي ][37:األح تف

  .)2(هـ20سنة  ا بهً حلوق÷ النبي  أول نساءوكانت  ،]12/17
ُ جويرية-8 َ ْ َ  ِقِلَطْصُ يف سـبايا بنـي املـكانت: زاعيةُ اخلٍارِ احلارث بن أيب رضُتنِْ بُِ
ِيف سهم ثابت  ْتَعَقَوَ، فَةَاعَزُمن خ ِ ْ  األنـصاري، فكاتبهـا عـىل ٍاسَّمَ شـِ بـنِ قيسِبنَ

  .هـ56 سنة وفيتت،  وتزوجهاَِةابَتِ الكَالَعنها م@÷ النبي دفعنفسها، ف
َ أم حبيبة-9 َ َِ ُّ َّ بن أميـِبْرَ حِْن بِرْخَ بنت أيب سفيان صُةَلْمَ، رُ َ ُ ِ ِة بـن عبـد شـمس بـن ْ ِْ ِْ ْ َ ِ ْ َ َ

ٍعبدمنَاف َ ِ ْ ُزوجه): قرشية (َ َ َّ ، وهـام بـأرض احلبـشة، ِاصَ العـِنْ بـِيدِعَ سُْن بُ إياها خالدَ
 قبله عند عبيداهللا بن وكانت ،ينار دِامئةََعبْرَ عنه أوأصدقها  @النجايشامللك  وخطبها

                                                           
  .2/197ينظر الروض النضري . ُمْيَشُ ه:وقيل سهيل، :وقيلفة، ي اسمها رملة واسم أبيها حذ:وقيل) 1(
  .3389 رقم 4/606، واالستيعاب 6955 رقم 7/126أسد الغابة ) 2(
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  .هـ44 سنة توفيت ، يف احلبشةََّرصنََ ت،جحش األسدي
، $  النبـي هـارونِطْبِ بني النضري من سمن: َبَطْ أخِْني بَيُبنت ح صفية -10
َوأوملتزوجها، و أعتقها ثم لنفسه، ÷ النبي اصطفاها سبايا خيرب، من َ ْ  هبا وليمة مـا َ

 قبله عند كنانة بـن الربيـع بـن أيب وكانت السويق والتمر، فيها شحم وال حلم، وإنام
  .هـ50 سنة توفيت ،ِيقَقُاحل

، وينتهي نسبها إىل صعصعة بن عامر اهلالليةْبن حزن  بنت احلارث ُ ميمونة-11
ُزوجه من ذرية مرض، َ َّ َ لبابـة الكـربى، و  إياها العباس بن عبـداملطلب، زوج أختهـاَ َ َ ُ

 .]7/246أسـد الغابـة [ وكـان النبـي يزورهـا و يقيـل عنـدها،ْلبابة أسلمت بعد خدجية
 وهـي  العامري القـريش،ٍمْهُ قبله عند أيب روكانت العباس أربعامئة درهم، أصدقها

، وذلـك ÷ التي وهبت نفـسها للنبـي  هي إهنا:ويقال ،÷آخر من تزوج هبا النبي 
مـا عليـه هللا البعـري و:  انتهت إليهـا وهـي عـىل بعريهـا، فقالـت÷أن خطبة النبي 

Zο﴿: ولرسوله، فأنزل اهللا تبـارك وتعـاىل r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& 
© É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„﴾]زينـب÷ إن التي وهبت نفسها للنبـي :ويقال ،]50:األحزاب ُ 
إنـه مل : ويقالأمية، خولة بنت حكيم بن : ويقال أم رشيك،  :ويقال ،)1(خزيمةبنت 

  .هـ63 :وقيل، هـ66 :وقيل، هـ51 سنة توفيت، )2(يكن عنده امرأة وهبت نفسها
: ه مـنهن اثنتـانَ قبلـفامت، ÷نى هبن رسـول اهللا َ اإلحدى عرشة الاليت بفهؤالء

 أسامء :واثنتان مل يدخل هبام ، عن تسع كام ذكرناوتويفيمة، َزُ، وزينب بنت خُةخدجي
 إىل  ردا مجـيالعهـا وردهـاَّ، فمت]ًبرصـا[ اًندية، تزوجها فوجد هبا بياضبنت النعامن الك

ُوعمرة ،أهلها َ ْ  قـدمت عـىل فلـامالبية، وكانت فائقة اجلامل والبسطة، ِ الكَ بنت يزيدَ
                                                           

  . أهنا زينب بنت جحش4/296 ، و تفرد ابن هشام يف سريته  بنت خزيمة أهنا زينبصادرامليف كل ) 1(
، 7/321، والبحـر املحـيط 8/170، وجممع البيـان 12/22/29تفسري الطربي ، و4/296ابن هشام ) 2(

  . وما بعدها3/13، واإلمتاع 2/393، وعيون األثر 7/94، وأسد الغابة 5/80والثمرات اليانعة 
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ْقويل لكي حت:  هلا عائشةقالت ÷رسول اهللا  ، ْ ففعلـت؛أعـوذ بـاهللا منـك:  عندهْيَظَ
 إن التـي اسـتعاذت امـرأة كنديـة، :ويقال ،دها إىل أهلهـا فر،» اهللاُذِائَ عٌعِْينَم«: فقال

ى َؤتُإنا قوم نـ: فقالت دعاها ÷إن رسول اهللا : ويقال النعامن، ِبنت عم ألسامء بنت
 مشكل؛ ألنه ظلم عظيم فهو أن عائشة خدعتها ولو صح،  فردها إىل أهلها؛وال نأيت

َاهنـَمْرِح؛ إذ يرتتب عىل ذلك المرأة بريئة  مـن متعـة هوحرمانـ÷ هللا ا مـن رسـول اُ
أعىل البرش ذكاء،  ورمحـة، و لطفـا، ومعرفـة بحقـوق @÷ إن النبي ثمأحلها اهللا له، 

ِالغري، فال أظن أن تنطيل عليه مثل هذه احليل الباردة َ الـرشيفة  يف سـاحته ُمَلْظُ وال ي؛ِ
ُنقلنا ما قيل والعلم عند اهللا وهو احلاكم بني لكناأبرياء دون تدخل الوحي،   ْ   . عبادهِ

 : أعاممه وعامته 
ب-2.  أبو طالـب عبـدمناف-1  عبدالكعبـة، مل يـدرك اإلسـالم، ومل -3. َُْري الـزُّ

ْيعقـب ْ ُاحلــصان(: ُ أم حكــيم  البيــضاء تــوأم عبــداهللا، يقــال هلــا-4. ُِ َ أي العفيفــة، )َ
َتزوجت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ْ َ ُ عاتكة، تزوجت أبا أميـة بـن -5. ُ َ ِ َ

ٍ بـرة، تزوجـت أبـا رهـم بـن -6. رية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم، لـه صـحبةاملغ ْ ُ ََّ ََ ُ
ٍّعبدالعزى بن أيب قيس بن عبد ود، له صحبة،   تزوجت عبداألسد بن هـالل بـن ثمُ

 :وقيـلأبـا سـلمة عبـداهللا زوج أم سـلمة، : عبداهللا بن عمر بن خمزوم، فولـدت لـه
 بن وهب بن عبدالدار، فولدت له  أروى، تزوجت عمري-7. تزوجت أبا رهم بعده

ــَ تزوجــت كثــمًّ عمــري، كــان بــدريا، وال عقــب لــه، َنْ بــَبْيــَلُط   . بــن هاشــمَةَدَل
ُ أميمة، تزوجت جحش بن رئاب بن يعمر، -8  َ َْ ، ÷   أشـقاء والـد النبـي وهؤالءُ

ُ املقـوم –10.  محـزة-9.   فاطمة بنت عمرو بن عائذ بـن عمـران بـن خمـزومأمهم َّ َ ُ
ْويكنَى ٌ حجـل، -11.  أبا بكـرُ ْ ٌ جحـل، لـيس لـه عقـب:وقيـل املغـرية، واسـمهَ ْ َ.  

ُ صفية-12  َّ  بن عبد مناف بـن ٍبْيَهُ هالة بنت وأمهم العوام عىل رأي البعض، -13. َِ
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ٌ رضار، مات أول -15.  العباس-14. ُزهرة بنت عم آمنة بنت وهب أم رسول اهللا َ ِ
ُ نتيلـة عـىل أمهـامل فتيـان قـريش، الوحي، ومل يسلم، وليس له عقب، وكان من أمج َ ْ َ ُ

ُ نبيلة، أواألشهر،  َ ْ َ ُ ظعينَة، أوُ ُْ ُ بثينَة، أوَ ِ ٍ بسيلة بنـت جنَـاب بـن كليـب، أوَ ٍْ ََ َُ ُ ِ  أول وهـيَ
 وبـه احلارث وهو أكرب ولد عبـداملطلب، -16.عربية كست البيت احلرير والديباج

ْكان يكنَى ً قثم هلك صغريا، -17. ُ ٌ َ ٍ جنْدب بن حجريٍ بن رئاب بـن صفية بنتوأمهامُ ٍَ ِ ْ َ ُ َُ 
َّ أبو هلـب، واسـمه عبـدالعزى، -18. ُحبيب بن سواة ُ لبنـى بنـت هـاجر مـن أمـهُ

ُ ممنَّعـةأمـهً الغيداق، واسمه مصعب، أو نوفل، وكان جوادا، -19. )1(خزاعة َ َ  بنـت ُ
 عـرشة بإسـقاط عبدالكعبـة :وقيل اثنا عرش، فأعاممهعمرو بن مالك، من خزاعة؛ 

 وأمـاً تسعة بإسـقاط قـثم أيـضا، :وقيلاملقوم كام قيل، والغيداق وهو حجل،  وهو
أسـلم . عامته فست بال خالف أمهن فاطمة املخزومية إال صفية فأمها هالة الزهريـة
  .منهم أبو طالب، واحلمزة، والعباس، وصفية، وعاتكة عىل خالف املشهور

 : أوالد أعاممه
فر، وعيل، وأم هاين واسـمها فاختـة،  طالب، وعقيل، وجع:أوالد أيب طالب-1
ً مجيعا فاطمة بنت أسـد بـن هاشـم بـن عبـدمناف، أول وأمهمهند، وجامنة، : وقيل

  . هاشمية ولدت هلاشمي؛ أسلموا ماعدا طالبا
َله صحبة، قتل يوم أجنادينّ الطاهر، وحجل، وقرة، وعبداهللا،: أوالد الزبري-2 ِ ُ  .  
ــو ســفيان ا: احلــارث أوالد-3 ــل، وأب ــة، نوف ــشاعر، واســمه املغــرية، وربيع ل

  .  عدية بنت قيس بن طريفوأمهموعبدشمس، وعبد املطلب، وأمية، وأروى، 
َأوالد محزة-4 ُعامرة، ويعىل، وعـامر، وأ: ُ ُمامـة تزوجهـا سـلمة بـن أيب سـلمةُ َ َ ،

َّأوالد املقو-5 .وانقطع نسل محزة  َُ   . بكر، وعبداهللا، ثم انقطع نسله:ِم ُ
                                                           

  . 17 ، ونسب قريش ص3/274 ، رشح املواهب اللدنية 1/100 ، أنساب األرشاف 383/ 2األثر  عيون )1(
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َّ عتبة ، ومعتب هلام صحبة ، وعتيبة أكله األسد كافرا، ودرة :ُأوالد أيب هلب-6 ً ُِ ُ َُ ْ ُ ٌ َ َ ََ ِّ ُْ ُ.  
ِأوالد العباس-7 ْ الفضل، وبه كان يكنَ:ُ  لـيس لـه ٌمَثُى، وعبداهللا، وعبيداهللا، وقـُ
ٌعقب ِ .   مـن هـذيل وأمه ُواحلارث.  لبابة بنت احلارث وأمهم حبيب، ُّمَ، وأٌدَبْعَ، ومَ

َّوكثري، ومتام ك ِان من أشد الناس بطشا، وكالهام ال عقب هلام،َ َ وآمنة، .  أم ولدوأمهام ً
  .   ]27نسب قريش [ أم ولد ، ومجيعهم أسلموا وأمهاموصفية 

  :)1(÷  ِِهابـَّتُ كُرْكِذ
خالـد بـن  -6 .عامر بن فهرية -5 .عثامن -4 .عمر -3. أبو بكر -2. عيل -1

ُّيبُأ -9 .د بـن ثابـتزيـ -8. حنظلة بن الربيـع -7 .سعيد بن العاص   . بـن كعـبَ
 رشحبيل بـن -12 .عبداهللا بن األرقم الزهري -11.ّثابت بن قيس بن الشماس-10

  .ّ أول مـن كتـب لـه مـن قـريش ثـم ارتـدوهو ،عبداهللا بن أيب الرسح -13. حسنة
  .  وغريهم بن أيب سفيانمعاوية -14 

 أن الـوحي َِريِّالـسوالذي عليه املحققون مـن أهـل : ]1/461[قال ابن أيب احلديد
 حنظلة بن الربيع وأن ، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، عيل بن أيب طالب:كان يكتبه

 ، ويكتبـان حوائجـه بـني يديـه،ومعاوية كانا يكتبان له إىل امللوك ورؤساء القبائـل
 البـن عبـاس قـال ÷ روي أن النبـي وقـدويكتبان ما جييء من أموال الصدقات، 

 ْبَهـْاذ« :ثـم قـال يل: قال ،هو يأكل: فقلت فجئت :قال ،»َةَيِاوَعُ مِ يلُعْادَ وْبَهْاذ«
  .)2(»ُهنََْط ب اهللاَُعَبْشَ أَال« :فقال ،هو يأكل: فقلت ،فجئت: قال ،»َةَيِاوَعُ مِ يلُعْادَو

                                                           
  .254، والسرية النبوية للرشيف ص 1/402تاريخ اليعقويب ) 1(
أال خترج فضائل معاوية كام :  يف مقدمة السنن عندما قيل له1/5  والنسائي 2604برقم 4/2010مسلم ) 2(

  فجعلوا يـرضبونه حتـى أخرجـوه ،»َُهنَْط بِْعبْشُاللهم ال ت«؟  ُجِرْخُي يشء أأ: ؟ فقالّأخرجت فضائل عيل
سـري . وبني العرب@L@÷أن معاوية كان كاتبا فيام بني النبي:  وذكر الذهبي،من املسجد ومات بسبب ذلك

 .2/123أعالم النبالء 
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   :÷نبذة من معجزاته
  : نـذكر منهـا،ا بعـضهم بـألف معجـزةَهَّدَ ع،ٌ كثريةٌت معجزا÷ عىل يديه ظهر

تظليل الغامم  -3 .اء إىل بيت املقدساإلرس -2 .الكريم املعجزة اخلالدة القرآن -1
ُخرب الصحيفة ومـا أكلتـه األرضـة -4. له َ َ   . إليـه وكالمهـا لـهةمـسري الـشجر -5.َ

 .ُهَرَبيـت املقـدس ومل يـل وصفه-8 . املاء بني أصابعهُعْبَن -7 .حنني اجلذع إليه -6 
نسج العنكبوت عـىل  -11.ة بن مالكحادثة رساق -10 .قصة أم معبد وشاهتا -9

تـسبيح احلـىص يف  -13. ليلة اهلجرة ومل يره املرتبـصون بقتلـهخروجه -12 .الغار
  .ٍّ شــفاء عــني عــيل بريقــه يف خيــرب–15.  رد عــني قتــادة بــن الــنعامن– 14. كفــه 

عائـشة  لوقولـه، )1(»ُةَيـِاغَ البُةَئـِ الفَكُلُتْقَت « لعامرقوله: مثلإخباره باملغيبات  -16 
َ احلُالبِ كِكُحَبنَْتَس« ٌاملَ ظـُهَ لـَتْنـَأَا وًّيِلَ عُِلاتَقُ تَكَِّنإ«:  للزبريوقوله، )2(»ِبَأْوْ ِ«)3( ،

 َِنيلََّوى األَقْشَأ «:قوله وأيضا ،)4(»َنيِقِارَمْالَ وَِنيطِاسَالقَ وَِنيِثاك النَُِّلاتَقُتَس« :ٍّ لعيلوقوله
 لعيل يوم احلديبية وقوله، )5(»اَذَ هْنِ مِهِذَ هُبِضَ ْخيَكُِلاتَ قَينِرَِخى األَقْشَأَ و،ِةَاق النَُّرِاقَع

                                                           
، واالستيعاب 6736م ، وابن حبان رق6499، والرتمذي رقم 2916، ومسلم برقم 436البخاري رقم ) 1(

  .1/234، واإلصابة 1/18، وأسد الغابة 1/133
، 3/120، واملـستدرك 37771 رقـم 7/536، وابن أيب شيبة 24708، ورقم 80342مسند أمحد رقم ) 2(

 رقـم 15/126، وابـن حبـان 4868 رقـم 8/282  ومـسند أيب يعـىل،6/410ودالئل النبوة للبيقهـي 
، 10/145، وسـبل اهلـدى 7/234، وجممع الزوائد 6277 رقم 6/234، والطرباين يف األوسط 6732

، 1/179، واليعقـويب 1/119، وأيب الفـداء 2/30، والكامـل البـن األثـري 1/197والروض األنـف 
  .6/236والبداية والنهاية 

   .6/237، البداية والنهاية 2/557، واإلصابة 1/153االستيعاب ) 3(
، واألوســط 10054 رقــم 10/92، والطــرباين يف الكبــري 3/139، واملــستدرك 4/108أســد الغابــة ) 4(

  .8/304، وتاريخ بغداد  5/725، والدر املنثور 8432 رقم 8/213
، ودالئـل 1/173، والطـرباين يف الكبـري 149رقـم 13، واخلصائص 953 رقم 2/698املناقب ألمحد ) 5(

، 3/220، واالسـتيعاب 318 رقم 1/295، ومعرفة الصحابة 3/141، واحلاكم 3/11النبوة للبيهقي 
  .7/325، والبداية والنهاية 1/135وتاريخ بغداد 
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َإنك ستسام بمثلها«: »حممد رسول اهللا«عندما امتنع عن حمو  ِ ْ ِ ِ ُ َ  ِّينَأَكـ« : لـرساقةوقولـه، »َُ
 ُومُقَيَسـ« : لعمر يف شـأن سـهيل بـن عمـرووقوله )1(»ىَِْرس كْيَارَوُ سَتِْسبَ لْدَقَ وَِكب

ْا حتمقام  وقولهن، ووهم بعيدوأصحابه  ، وجعفر، نعيه النجايشومنها،  )2(»ُرَمُا عَ يُهُدَمَ
ْمت« :أليب ذر الغفاري ُمتَ و،َكْدَحَ وِيشَ ، وغريهـا كثـري ال »َكَدْحـَ وُثَعْبُتَ و،َكَدْحَ وُوتَ

َحتقـق مجيـع مـا ذكـر وقد. يمكن حرصها هنا ِ ت كفلـت  وقـدانـشقاق القمـر،  -17.ُ
  .)3( بالقرآن معجزةوكفىستيعاهبا، واهللا أعلم بصحة بعضها،  بااملطوالت

 :قصة األسود العنيس
 مـرض النبـي بلغه بطن من مذحج، : من عنس، بن كعبُةَلَهْبَع، أو ُةَلَهْيَ عاسمه

 فاتبعته ؛عى النبوةَّ فاد؛اًذِوْعَشُ موكان ملا عاد من حجة الوداع غري مرض املوت، ÷
، واسـتطار ÷اهللا   ردة يف اإلسالم يف عهد رسـولَلَّوَ أِدَوَْس األُةَّدِ روكانت ،مذحج

أمره كـاحلريق، وغلـب عـىل الـبالد مـن حـرضموت إىل الطـائف، ومـن عـدن إىل 
، فهـرب معـاذ إىل أيب موسـى ÷ رسول اهللا ُالَّمُالبحرين واألحساء، وهرب منه ع

ُوقاتلهبمأرب فلحقا بحرضموت،  ََ َ عـىل الـيمن،  ÷ شهر بن باذان عامل رسول اهللا َ
 بـن اًرْمـَ خليفتـه عـىل مـذحج عوكـان  املرزبانة، وتزوج األسود بامرأتهٌ شهرَِلتُفق

َفقتل ا من أربعةً ثالثة أشهر أو قريباألسودولبث معدي كرب،  ِ ُ ً غيلةبمساعدة َ َ امرأة ِ
 فـريوز :وقيـل بخمسة أيام، عىل يد قيس بـن هبـرية، ÷ قبل موت رسول اهللا شهر

 صـباح مـوت :وقيـله إىل أيب بكر بعدما استخلف بعرش ليال،  خربووردالديلمي، 
                                                           

  .6/357، وسنن البيهقي 3/41، واإلصابة 1/422، وأسد الغابة 1/174االستيعاب ) 1(
  .2/230، واالستيعاب 2/585أسد الغابة ) 2(
الـشفاء  -2،  املؤيـدباهللاكتاب إثبات نبـوة النبـي لإلمـام -1: ُ، وتنظر الكتب التالية2/375عيون األثر )3(

 ذكر األستاذ عبد اهللا احلبيش يف كتابه معجـم املوضـوعات وقد.دالئل النبوة للبيهقي-3 .للقايض عياض
 . إثبات النبوة لقايض القضاة املعتزيل-N 4÷ً كتابا يف معجزات النبي 35 قرابة 1274املطروقة 
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َوذكر ،÷رسول اهللا  ِ َّارتد بن مكشوح أحد من قتل األسود َ أن قيسُ َ  وتابعه جامعـة ْ
 وقـدمن أصحاب األسود، وخافه أهل صنعاء، وأتى إىل فريوز الـديلمي وداذويـه، 

وز فهـرب إىل  فـريوفطـناشرتكا يف قتل األسـود معـه؛ فخـادعهام فقتـل داذويـه، 
 ،اًفهـزم قيـسبجـيش ه َّ صنعاء، فكتب فريوز إىل أيب بكر فأمـدٌ قيسَكَلَخوالن، وم

  .)1(خه فأنكر الردة فعفا عنهَّ فوب÷وأرسله إىل أيب بكر بعد وفاة النبي 
 :)2(م632 يونيو 7 - ـه11 ربيع أول 12يوم اإلثنني  : ووفاته÷مرض النبي 

ُابتدأه َ َ َ  أيـام بعـد أن 7 :وقيلا، ً يوم13 املرض فاستمرفر،  يف أواخر صُضَرَمـ الْ
ِهيَوُ من جوف الليل ومعه أبو م)3(ِدَرقَ الغِقيعَ إىل بَخرج  ُمَالَّالـس« :فقـال مـواله، َةَبـْ

َّ ممِيهِ فْمُتْحَبْصَا أَ مْمُكَ لِْئنْهَِي، لِِرابَقَ املَلْهَ أْمُكْيَلَع  ُنَتِ الفـِتَلـَبْقَ أ؛ِيـهِ فُاس النََّحَبْصَا أِ
ٌّ رشُةَرِا، اآلخَهـَلَّوَا أَهُرِخ آُعَبْتَ يِمِلْظُمـْ الِلْيَّ اللِعَطِقَك  ْدَ قِِّين، إَةَِبهيَوُا مَبَا أَ ي!َوىلُ األَنِ مَ
ُاخلَا وَيْنُّ الدِنِائَزَ خَيحِاتَفَ مُيتِوتُأ َ اجلَّمُا ثَيهِ فَدْلْ ُفخريت، َةنَّْ ْ ِّ ُ  ِّيبَ رِاءَقـِ لَْنيَبـَ وَِكلَ ذََْني بَ
َاجلَو ُاخلَا وَيْنُّ الدِنِائَزَ خَيحِاتَفَ مْذُخَي، فِّمُأَ وَتْنَ أِيبَِأب: ُتْلُقَ ف،»ِةنَّْ َ اجلَّمُا ثـَيهـِ فَدْلْ ، َةنـَّْ

َاجلَ وِّيبَ رَاءَقـِ لُتَْرتْ اخـِدَقـَ لَةَِبهيَوُا مَبَا أَ ياهللاَِ، وَال«: قال َّثـم ،)4(»َةنـَّْ  ِلْهـَ ألَرَفْغَتْ اسـُ
ُفبدأه، َ انرصفثمالبقيع،  ََ َ  يف أثنـاء مرضـه وخـرج ،َ ميمونـةِ يف بيـتٌيدِدَ شـٌاعَدُ صَ

َّثمفصعد املنرب فحمد اهللا،   ؛اًْريَ خـِارَصْنـَاألِوا بُصـْوَتْ اسَينِرِاجَهُمـْ الََرشْعَا مَي«: قال ُ
ُهنـِإَ، وُيـدِزَ تَا الَِهتَئْيَ هَىلَ عَارَصَْن األَِّنإَ و،َونُيدِزَ يَاس النََِّّنإَف ي ِتـَّال) 5(يِتـَبْيَوا عُانَ كـْمَّ

                                                           
لذهبي وا ،2/227، والكامل 1646ن ص ح البلداو، وفت3/227الطربي تاريخ ، و4/1591البخاري )1(

 .6/307، والبداية والنهاية 30، 14عهد اخللفاء ص
، 246، واملـصابيح أليب العبـاس ص 2/421، واالكتفـاء 2/445، وعيـون األثـر 4/298ابن هشام ) 2(

  .7/233، ودالئل البيهقي 3/343والسرية احللبية 
 .دينة داخل املوهي مقربة أهل املدينة، :بقيع الغرقد) 3(
 .15997 وأمحد رقم ،3/59 وجممع الزوائد ،6/302 وأسد الغابة ،3/56احلاكم )4(
 . خاصته وموضع رسه:عيبة الرجل) 5(
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ْ حمَِىلوا إنُِسْحَأَا فَهْيَِل إُتْيَوَأ ا اشتد به َّمـَل: عائشةقالت  ،»ْمِهِئِيْسُ مْنَوا عُزَاوََجتَ وْمِِهنِسُ
 بني الفـضل بـن العبـاس فخرج  له،َّنِذَأَ يف بيتي فَضَّرَمُ استأذن أزواجه أن يُهُعَجَو

ُ خت!!َرَوبني رجل آخ  عبيـداهللا بـن عبـداهللا بـن عتبـة بـن قـال ،ِ يف األرضُهَالْجِ رُّطَ
 ِنَهـل تـدري مـ:  يلفقـال عبداهللا بن عباس بالذي قالت عائشة، ُتَْربْخَأَف: مسعود

هو عـيل بـن أيب :  ابن عباسقالال، : قلت: قال؟ ُةَشِائَ عِّمَسُ الذي مل تُرَ اآلخُلُجَّالر
!  ال تقـدر أن تـذكره بخـري وهـي تـستطيع وكانت:]3/189[قال الطربي !)1(طالب
ْوروت َ  ُدِجَ أُالَزَا أَم«:  هلاأنه قال -÷ روى تفاصيل مرضه ْنَوهي أكثر م- ُةَشِائَ عََ

َملَأ ــَّ الطَ ــَكَي أِذَّ الــِامَع ــَِخ بُتْل َوهــذا، ََربْي َ ــَ أَاعَطــِقْ انُتْدَجــَ وُانَوَ أَ ــَ ذْنِي مــِرَْهب  َكِل
 ملـا دخـل :وقالـت بقت امللحوظة عىل هذه الروايـة، سوقد، ]4165البخاري [»ِّمَّالس

َّيلَوا عُيقِرَه«: قالبيتي واشتد به وجعه  َ مل حتلٍبَرِ قِعْبَ سْنِ مَ َ َتهن، لَيِكْوَ أْلُ َّ ُ  ُدَهـْعَ أَِّيلَعـُ
ِ فأجلسناه يف خمضب حلفصة، ثم طفقنا نـصب عليـه مـن تلـك القـ؛»ِاس النََِّىلإ ٍِ َ  ِبَرْ

َّأن قد فعلتن«: نا بيده إليُريِشُ يَقِفَحتى ط َُ ْْ َ َ ْ  ثـم خـرج إىل النـاس فـصىل هبـم :قالت ،»َ
 كــام رواه الطــرباين يف ذه اخلطبــةومــام قــال يف هــ :ُقلــت، ]4178البخــاري [وخطــبهم
َرا فْهَ ظُهَ لُتْدَلَ جُتنُْ كْنَم«: )]2629( رقـم 3/104[األوسط ، ُهنْـِ مْدِقَتْسَيْلَي فِرْهَا ظَذَهً

َضا فْرِ عُهَ لُتْمَتَ شُتنُْ كْنَمَو  َِّنإَ فـْمُكُدَحـَ أَّنَِعنَتـْمَ يَالَ، وُهنْـِ مْدِقَتْسَيـْلَ فِيضْرِا عـَذَهً
 يل عنـدك َِّنإ:  رجـلفقال الظهر ثم أعاد مقالته، فصىل !»يِعْبَ طْنِ مْتَسْيَ لَاءنَْحَّالش
َطه يْعَأ«: فقال، َمِاهَرَ دَةَثَالَث ِ ْ يشُهَدنِْ عَانَ كْنَ مُاسا النََُّّهيَأ«:ثم قال ،»ُلْضَا فِ  ِهِّدَؤُيْلَ فٌءَ
ْقلَ يَالَو :  رجـلفقـال، »ِةَرِ اآلخـِوحُضُ فْنِ مَُرسْيَا أَيْنُّ الدَوحُضُ فَِّنإَ ف؛اَيْنُّ الدُوحُضُف: ُ

 ٌشِاحَ فـٌابَّذَ كِّ إين:وقال آخر، ُلْضَا فَ يُهنِْا مَهْذُخ: فقال ؛اَهُتْلَلَ غَ دراهمُةَثَالَعندي ث
  . فدعا له بصالح حالهٌموُؤَن

                                                           
 .8/141 وفتح الباري ، بلفظه4178البخاري رقم )1(
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 :صالة أيب بكر بالناس
ْعنZ]418رقـم [áÜßë@L@@@]655رقم [@أخرج البخاري َموسـى َ ِبـن ُ ِأيب ْ َعائـشة َ َ ِ ْعـن ،َ َ 

ِعبيداهللاِ ْ َ ِبن ُ ِعبداهللاِ ْ ْ ِبن َ َعتبة ْ َ ْ َقال ،ُ ُدخلت :َ ْ َ َعىل َ َعائـشة َ َ ِ ُفقلـت َ ْ ُ َأال: َ ِحتـدثيني َ ِ ِّ َ ْعـن ُ ِمـرض َ َ َ 
ِرسول ُ ْقالت _÷اهللاِ َ َ َبىل :َ َثقل ،َ ُ ُّالنَّبي َ َفقال ÷ ِ َ َّأصىل :َ َ ْقلنَا ؟ُالنَّاس َ ْهم ،َال :ُ َينْتظرونـك ُ َ ُ ِ َ َ، 
َقال ُضعوا :َ ًماء ِيل َ ِالمخضب ِيف َ َ ْ ِ ْقالت ،ْ َ ْففعلنَا :َ َ َ َفاغتسل ،َ َ َ ْ َفذهب َ َ َ َلينُوء َ َ َفأغمي ِ ِ ْ ُ ِعليـه َ ْ َ َّثـم ،َ ُ 
َأفاق َ َفقال َ َ َ÷Z َّأصىل َ ْقلنَا ؟ُاسالنَّ َ ْهم ،َال :ُ َينْتظرونك ُ َ ُ ِ َ َرسول َيا َ ُ َقال ،اهللاِ َ ُضعوا :َ ًماء ِيل َ  ِيف َ

ِالمخضب َ ْ ِ ْقالت ،ْ َ َفقعد :َ َ َ َفاغتسل َ َ َ ْ َّثم َ َذهب ُ َ َلينُوء َ َ َفأغمي ِ ِ ْ ُ ِعليـه َ ْ َ َّثـم ،َ َأفـاق ُ َ َفقـال َ َ َّأصـىل :َ َ َ 
ْقلنَا ؟ُالنَّاس ْهم ،َال :ُ َينْتظرونك ُ َ ُ ِ َ َسولَر َيا َ َفقال ،اهللاِ ُ َ ُضعوا :َ ًماء ِيل َ ِالمخـضب ِيف َ َ ْ ِ َفقعـد ،ْ َ َ َ 

َفاغتسل َ َ ْ َّثم ،َ َذهب ُ َ َلينُوء َ َ َفأغمي ِ ِ ْ ُ ِعليه َ ْ َ َّثـم َ َأفـاق ُ َ َفقـال ،َ َ َّأصـىل :َ َ اس َ ْفقلنَـا ؟ُالنـَّ ُ ْهـم ،َال :َ ُ 
َينْتظرونك َ ُ ِ َ َرسول َيا َ ُ ُوالنَّاس ،اهللاِ َ ٌعكوف َ ُ ِالمسجد ِيف ُ ِ ْ َ َينْتظرون ْ ُ ِ َ َّالنَّبي َ ِلصالة $ ِ َِ ِالعـشاء َ َ ِ ْ 
ِاآلخرة َِ َفأرسل ،ْ َ ْ َ ُّالنَّبي َ َإىل ÷ ِ ِأيب ِ ٍبكر َ ْ ْبأن َ َ َيصيل ِ ِّ َ ُفأتاه ،ِِبالنَّاس ُ َ َ ُالرسول َ ُ َفقـال َّ َ َّإن :َ َرسـول ِ ُ َ 

َيأمرك ÷اهللاِ ُ ُ ْ ْأن َ َتصيل َ ِّ َ ِبالنَّاس ُ َفقال ،ِ َ ُأبو َ ٍبكر َ ْ َوكان َ َ ًرجال َ ُ ًرقيقا َ ِ ُعمـر َيا :َ َ ِّصـل ُ اس َ ِبالنـَّ ِ، 
َفقال َ ُله َ ُعمر َ َ َأنت :ُ ْ ُّأحق َ َ َبذلك َ ِ َ َّفصىل ،ِ َ ُأبو َ ٍبكر َ ْ َتلك َ ْ َاأليام ِ َّ َ َّثـم ،ْ َّإن ُ َّالنَّبـي ِ َوجـد ÷ ِ َ ْمـن َ ِ 
ِنفسه ِ ْ ًخفة َ َّ َفخرج ِ َ َ َبني َ ْ ِرجلني َ ْ ََ َأحدمها ُ ُ ُ َ ُالعباس َ َّ َ ِلصالة ْ َِ ِالظهر َ ْ ُأبوَو ُّ ٍبكر َ ْ ِّيصيل َ َ ِبالنَّاس ُ َّفلما ،ِ َ َ 
ُرآه ُأبو َ ٍبكر َ ْ َذهب َ َ َليتأخر َ َّ َ َ َ َفأومأ ِ ََ ْ ِإليه َ ْ َ ُّالنَّبي ِ ْبـأن ÷ ِ َ َيتـأخر َال ِ َّ َ َ َقـال ،َ ِأجلـساين :َ َ ِ ْ َإىل َ ِجنْبـه ِ ِ َ، 

ُفأجلساه َْ َ َ َإىل َ ِجنْب ِ ِأيب َ ٍبكر َ ْ َقال ،َ َفجعل :َ َ َ ُأبو َ ٍبكر َ ْ ِّيصيل َ َ َهوَو ُ ُّيأتم ُ َ ْ ِبصالة َ َ َ ِّالنَّبي ِ اس ÷ ِ ُوالنـَّ َ 
ِبصالة َ َ ِأيب ِ ٍبكر َ ْ ُّوالنَّبي َ ِ ٌقاعد ÷ َ ِ َقال، َ ُعبيد َ ْ َ ُفدخلت :اهللاِ ُ ْ َ َ َعىل َ ِعبداهللاِ َ ْ ِبن َ ٍعباس ْ َّ ُفقلت َ ْ ُ ُله َ َ: 

َأال ُأعرض َ ِْ َعليك َ ْ َ ِحدثتني َما َ ْ ََّ ُعائشة َ َ ِ ْعن َ ِمرض َ َ ِّالنَّبي َ ِهـات :َالَق _÷ ِ ُفعرضـت ،َ ْ َ َ ِعليـه َ ْ َ َ 
َحديثها ََ َفما ،ِ َأنكر َ َ ْ ُمنْه َ ًشيئا ِ ْ َغري َ ْ ُأنه َ َّ َقال َ ْأسمت :َ َّ َ َلك َ َالرجل َ ُ ِالذي َّ َكان َّ َمع َ ِالعباس َ َّ َ ُقلت ؟ْ ْ ُ: 

َقال ،َال َهو :َ ُّعيل ُ ِ ُبن َ ِأيب ْ ٍطالب َ ِ   روايات أخرى هلذا احلـديثوهناك.واللفظ للبخاري! @ َ
  .ناها؛ كراهة التطويل، وهي ال ختلو من التعارض ، والتناقض، واإلشكالترك
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 :)1(اإلشكاالت الواردة عىل الرواية
 من ضمن جيش أسامة مع كبار املهـاجرين وهوكيف يصيل أبو بكر بالناس  -1

ِ باجلرفَينِرِكْسَعُواألنصار م ُ   .! ؟)2(ُ
ُ األحاديث الواردة يف الصالة تكاد جتمع عـىل وجـ-2 ِ ْ ود عمـر يف املـسجد، وهـذا ُ

ِينايف كونه أحد أفراد جيش أسامة املتواجد يف اجلرف، بل إن بعض األخبار تـدل عـىل  ُ ُ
َمع أن املؤرخني مل خيتلفوا يف كـون عمـر ضـمن جـيش ! حضور عمر وغياب أيب بكر ْْ َ َِ ُ ِ َ

@هللا عندما بلغهم خرب وفاة رسـول ا )3(أسامة، وأنه قدم مع أسامة وأيب عبيدة من اجلرف
َّوأما، ÷قبل انطالق اجليش نحو وجهته التي وجهها رسول اهللا ÷  َ  أبو بكر فقد اتفق َ

ِ أنه قدم من بيته بالسنْح )4(املحدثون واملؤرخون   . عندما علم بخرب الوفاة )5(ُّ
 أن النبي كشف سـرت ]419، ومسلم 4183البخاري [ يف رواية أنس يف الصحيحني -3

                                                           
، والرسائل 175-2/174، 156-2/151، وفتح الباري 457-4/454الشايف لإلمام عبداهللا بن محزة ) 1(

، وطبقـات 251، واملصابيح أليب العبـاس احلـسني ص )الرسالة الرابعة(ألحاديث املوضوعة العرش يف ا
 .179-2/178ابن سعد 

، وتـاريخ اليعقـويب 32305 رقـم 6/392، ومـصنف ابـن أيب شـيبة 190-2/189الطبقات الكربى ) 2(
نـتظم البـن ، وامل2/215، والكامل البن األثري 2/369 ، وعيون األثر 8/65، وتاريخ دمشق 1/443

 رقم 2/340، وهتذيب الكامل ترمجة أسامة بن زيد 714ص ) املغازي(، وتاريخ اإلسالم 4/16اجلوزي 
 ترمجـة 349 رقـم 1/189، وابن حجر يف هتذيب التهذيب 3810 رقم 8/374، والوايف بالوفيات 316

 أن يكون أبـو بكـر ونفى ابن كثري وابن تيمية. 10/517، واإلمتاع 8/152أسامة بن زيد، وفتح الباري 
 اجلـرف عـن املدينـة ثالثـة وتبعد. 8/152، وفتح الباري 4/441سرية ابن كثري : انظر. يف جيش أسامة
 .2/128معجم البلدان . أميال نحو الشام

 .7/200، ودالئل النبوة 3/1120، ومغازي الواقدي 2/56تاريخ دمشق ) 3(
، 6620 رقــم 14/587، وابــن حبــان 1841 رقــم 4/11، والنــسائي 1184 رقــم 1/418البخــاري ) 4(

، والطـربي 7/29، وفـتح البـاري 5، وتاريخ اإلسالم عهد اخللفاء ص 268-5/262والبداية والنهاية 
ذهب سامل بن عبيـد : البداية والنهاية ويف، 2/265، وطبقات ابن سعد 7/216، ودالئل النبوة 3/202

 .÷وراء الصديق إىل السنح ليعلمه بموت رسول اهللا 
 .3/265معجم البلدان . ميل÷ ِّإحدى حمال املدينة، بينها وبني منزل النبي ) 5(
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هو قائم كأن وجهه مصحف، ثم تبسم يضحك، فـنكص احلجرة ينظر إىل املصلني و
ُّأن أمتـوا صـالتكم، وأرخـى : ÷أبو بكر عىل عقبيه ليصل الـصف، فأشـار النبـي  ِ َ َْ

خرج عليهم يوم ÷  الرواية تعارض ما روي أن النبي وهذه! السرت، فتويف من يومه
بـو بكـر االثنني إىل املسجد، وصىل معهم، ثم خطبهم، وبعد أن أتم خطبته استأذنه أ

  . )1(يف أن يذهب إىل بيته بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة
ُمروا بالال فليؤذن، ومروا «: قال÷ أن النبي : ]1234رقم [ يف رواية ابن ماجة -4 ُ ُ َُ ُْ ِّ َ ََ ْ ً ِ

ِأبا بكر فليصل بالنَّاس ِ ِّ َْ ُ َ ٍ ْ َ َ ِّ أن بالال ال حيتاج إىل أمـر بـاألذان يف وقـت كـل ُواملعلوم! »َ ُ ِ ْ َ ٍ ْ
  .ٍالة؛ فقد كان أذانه مؤقتا بوقت الصالةص

ًأيضا أن النبي شعر بخفة فخرج بني بريرة ورجـل آخـر،  رواية ابن ماجة  ويف-5
أنه خرج بني العباس ورجل آخر، وتفسري ابن عبـاس : البخاري يناقض رواية وهذا

ُ إن بريرة يف تلـك احلـال كانـت حـرة ورسـول اهللاثمأن الرجل اآلخر هو عيل،  ً ََّ َُ ِ َ  ÷
  .وقد أصبحت أجنبية! جيتنب املحارم، فكيف يعتمد عليها؟

ً يف حديث عبداهللا بن زمعة أن النبي -6 َ ْ اس«: قال÷ َ ِمروا من يصيل بالنـَّ ِ ِّ َ ُ ْ َ ُ  ويف،  )2(»ُ
ِمروا أبا بكر فليصل بالنًّاس«:  أنه قالالبخاريحديث  ِ ِّ َْ ُ َ ٍ ْ َ َ َ ُ  حديث ابن ويف ، تناقضوهذا »ُ

فلـام ، ن غائبا فوقع اختيار ابن زمعة عىل عمر فـأمره فـصىل بالنـاسزمعة أن أبا بكر كا
َيأبى اهللاُ ذلـك واملؤمنُـون«: سمع النبي صوت عمر قال َِ ِْ ُ َ ََ َ ؛ فبعـث إىل أيب بكـر فـصىل »ْ

ُمروا «: ÷ غري معقول؛ إذ كيف يطلق أوال بقوله وهذابالناس بعد أن صىل هبم عمر،  ُ
ِمن يصيل بالنَّاس ِ ِّ َ ُ ْ بـل ويـشري إىل أن يف ! علم أنه صىل هبم عمر يشرتط أبا بكر؟ ثم إذا »َ

ا، واملؤمنون قد رغم أن أبا بكر مل يكن موجود، صالة عمر خمالفة يأباها اهللا واملسلمون
  .؛ فهو عارف بأحكامهاصلوا خلف عمر ومل يأبوا ومل  يعرتضوا عليه

                                                           
 .7/201، ودالئل النبوة 4/304سرية ابن هشام ) 1(
 .4660 رقم 5/47، وسنن أيب داود303/ 4 سرية ابن هشام )2(
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ويف مسند أمحـد أن عندما خرج إىل املسجد صىل إماما، ÷  يف الصحيحني أن النبي -7
 اختالف شديد بني الروايات حسب كالم ابن حجر وهذاصىل مأموما بأيب بكر،  ÷ النبي 

تعدد احلوادث وتعدد الصالة؛ ألن يف ذلك احتامل تعـدد ب ه، ال يمكن دفع]2/120فتح الباري [
   . وذلك كحتصيل احلاصل، وال يصحبالناس أن يصيل أليب بكر ÷ األمر منه 

 لبخـاريا روايـة ويفابن زمعة أنه هو الذي أمـر عمـر بالـصالة،  يف حديث -8
أنـت أحـق :  أن أبا بكر طلب من عمر أن يصيل بالناس، فقال عمـراملذكورة سابقا

بـا بكـر أإن : ÷ أن عائشة قالت لرسول اهللا :  ]647رقم[  رواية أخرى لهويف، بذلك
ْإذا قام مقامك مل يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليص ُ ل للناس، ثـم طلبـت مـن َ

  ألنـتنإنكـن مـه«: ÷حفصة أن تعيد ذلك لرسول اهللا ، ففعلت، فقال رسول اهللا 
مـا كنـت ألصـيب منـك : ، قالت حفـصة لعائـشة»ب يوسف، مروا أبا بكرحصوا
  .ه ال يصحن هلذا التعارض إال تعدد احلوادث، وقد علمت أوال حممل. خريا
إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقـم : هلابقو÷  اعتذار عائشة عن مراجعة النبي -9

م ء؛ فال يقدر عىل القراءة، مع ترصحيها فيام بعد بـأن مرادهـا أن ال يتـشاِكْبَمقامك ي
ما محلني عىل كثرة مراجعته إال أنـه مل يقـع يف قلبـي أن : قالت وقدالناس بأيب بكر، 

 مقامـه إال ُ كنت أرى أنه لـن يقـوم أحـدوالًحيب الناس بعده رجال قام مقامه أبدا، 
 رقـم 4/1615البخـاري [.تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول اهللا عن أيب بكر

ُ فيه دليل عىل أهنا اعتذرت بغري ما أخفته عـن النبـي وهذا ]418، ومسلم رقم 4180 ْ َ ْ َ ÷
  . ال يليق بأم املؤمننيوذلك!يف نفسها

به يعودونـه أنه اشتكى فدخل عليه ناس من أصـحا÷  قد روي عن النبي -10
ًومل يرو أنه استخلف أحـدا للـصالة :  )1(جالسا فصلوا بصالته÷ فصىل رسول اهللا  َ َ َُ ْ

                                                           
 .2/584، وذكر يف فتح الباري أهنا يف صالة الفرض بال خالف 411، ومسلم رقم 772 البخاري رقم )1(
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ِومن الذي صىل هبم يف املسجد ! فام هي خصوصية مرض موته؟، بالناس يف املسجد َ
ُوملاذا مل يأت بعض الـصحابة إىل بيـت النبـي ! هبم يف بيته؟÷ عندما صىل النبي ِ ÷

  !ملوت كام فعلوا يف غري مرض املوت؟للصالة خلفه يف مرض ا
ُ كل ما يمكن أن تدل عليه الروايات الواردة يف صـالة أيب بكـر بالنـاس يف -11 ُ ُ ُِ ْ َ ُّ ُ

َّهو أن النَّبي -رغم تعارضها واختالفها ÷ مرض رسول اهللا  ِ َّ َ َ ج للـصالة مل خيـر÷ ُ
ًمعهم إال مرة واحدة،  َّ م بـأن النبـي ، وال نستطيع أن نجز رصح بذلك الشافعي وقدَ

ُّهو الذي أمر أبا بكر بالصالة أو غريه، إال أنه عندما أحس النَّبي ÷  ِ َّ َ ٍبخفة خرج ÷ َ
 وكـانيتهادى بني رجلني حتى جلس إىل جانب أيب بكر فصىل بالناس مجيعا إمامـا، 

َأبو بكر يسمع الناس صوته ُ ُِ ْ)1( .  
هـي ÷ ل اهللا  رواية عائشة املتقدمـة أن الـصالة التـي خـرج هلـا رسـو يف-12

 أن رسـول اهللا ]3355رقـم [ رواية ابن عباس عند أمحد ويفالظهر، وهي صالة رسية، 
  !.ابتدأ القراءة من حيث انتهى أبو بكر، ما يعني أن الصالة كانت جهرية÷ 

ُّوكل ِ اإلشكاالت الواردة عىل الروايات ُ ٌوإن كان هلا تأويالت للجمع بني األخبار -ِ
ِسقاط التعارض والتناقض احلاصل بينهـاإال أهنا ال تكفي يف إ ِ  هـذا فلـيس لنـا ومـع! ِ

ِهوى يف تضعيف احلديث أو تصحيحه إال من أجـل معرفـة مالبـسات احلادثـة التـي  ِ َِ َ ََ ُ ََ ِ ْ ْ ًِ َ َّ ِ َ
ِاستغلت فيام بعد ملآرب سياسية، وإثبات اإلمامة العظمى مـن خـالل إثبـات اإلمامـة  ِ ِ ِ ٍِ َ ُْ َُ ْ َّ ْ

ُث إن من قدمه رسول اهللا ورضـيه للـصالة بالنـاس فقـد  الصالة؛ من حييفالصغرى  َْ ََّ َ َّ ِ
َ مـن تقـدم عـىل املـسلمني يف صـالهتم هـو أقـرؤهم، فـإنرضيه الستخالفه عليهم؛  ََّ َ َ ْ

ُ هي صفات اإلمام األعظم، رغم أن الـذين يقولـون هبـذا وهذهوأعلمهم، وأفقههم، 
ًيثبتون أيضا أن النبي  ْ َُ َ ُْ أحد منهم بأن ومل يقل  بكر مؤتام، صىل أثناء مرضه خلف أيب÷ ِ

                                                           
 ).680(، وهو لفظ حديث البخاري رقم 2/326األم :  ، وانظر2/175فتح الباري ) 1(
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وحتى عمر الذي !! ÷يف ذلك دليال عىل أن أبا بكر كان أقرأ أو أعلم أو أفقه من النبي 
ْ إن أستخلف فقـد :قالروي عنه أنه استدل بصالة أيب بكر عىل إمامته يوم السقيفة قد  ِ ْ َ ْ َ ْ ِ

ْاستخلف من هو خري مني، وإن أترك فقد ترك من هو خـ َْ ُ َْ ْ َ ْ ِ  إشـارة إىل أيب يف؛  )1(ري منـيَ
 أن عمـر مل يعني وهذايف عدم استخالفه أحدا، ÷  النبي وإىلبكر يف استخالفه عمر، 

َيعترب االستخالف عىل الصالة ِ ِ َ ْ ا عىل األمة؛ ملعرفته أن األهلية إلمامـة  استخالف لوصحَ
 أبـو بكـر مل وكذلكفدوهنا خرط القتاد،  أهلية اإلمامة الكربى االصالة أمر ميسور، أم

عمـر، : بايعوا أحد هذين الـرجلني: يستدل  باالستخالف يف الصالة عىل إمامته؛ فقال
منا هلـم تـسليم َّلـو سـل: ]389ينابيع النصيحة [ قال األمري احلسني . بن اجلراحةأو أبا عبيد

؛  ملا كان ذلـك دلـيال عـىل اإلمامـة- وباملسلمني ÷جدل أن أبا بكر صىل برسول اهللا 
 أيب بكر َفْلَ خ÷ النبي َ يف يشء، وال صالةِةَّمة الصالة ليست من اإلمامة العامألن إما

 صىل يف صحته خلف عبدالرمحن بـن ÷ألن رسول اهللا ؛ تدل عىل اإلمامة العامة أيضا
 مل ÷ عىل إمامته، مع أن رسـول اهللا ٌ ومل يكن يف ذلك حجة؛)2( من الصبحًعوف ركعة

عىل الـصالة ÷ النبي  َّ فقد وىلُدَْعوب.  أبا بكر عن الصالة عزلوقدعن الصالة،  ُهْلِزْعَي
 مكتـوم عـىل ِّ أمَه اسـتعمل ابـنَّ فإنـ؛ عندنا وعندهم العامةهُ إمامتُّحَِص ال تْنَمبالناس 

  . انتهى بترصف. )3( بالناس وهو أعمىَاملدينة ليصيل
ِأحداث أخرى أثناء مرضه  ِ َ َ َ ََ ْ ٌَ ُ َْ َ ْ÷ 

 ÷؟ اشـتد برسـول اهللا ِمـيسَ اخلُمْوَا يـَمـَ، وِخلمـيس اُمْوَيـ: عن ابن عباس قال
                                                           

 .1823، ومسلم رقم 6792البخاري رقم ) 1(
 6/335، ومـسند أمحـد 7170 رقم 2/119، ومصنف ابن أيب شيبة 595 رقم1/398سنن أيب داوود  )2(

  .1031 رقم 20/426 للطرباين ، واملعجم الكبري1515 رقم 3/9، وصحيح ابن خزيمة 18199رقم 
، والطـرباين يف 44556 رقـم 7/434، وأبـو يعـىل 5/506، وابـن حبـان 4/205طبقات ابـن سـعد ) 3(

 .3/318، والبداية والنهاية 5 رقم 1/6األوسط 
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ْوينُتْائ«: ، فقالُهُعَجَو َابا لَتِ كْمُكَ لْبُتْكَ أِ وال ينبغـي - فتنـازعوا ،»ًداَبَ أُهَدَْعوا بُّلِضَ تْنً
َجرَهأ ؟ما شأنه:  فقالوا-عند نبي تنازع :  فقال!ِهْيَلَ عَونُّدُرَ فذهبوا ي؟ُوهُمِهْفَتْ؟ اس)1(َ

َّ ممٌْريَ خِهِْيا فَنَي أِذَّالَ فِينوُعَد« وا ُجـِرْخَأ«:  قـال: وأوصـاهم بـثالث،»ِهْيـَِلي إِنَونُعْدَا تِ
 وسـكت عـن ،»ْمُهُيزِجُ أُتنُْا كَ مِوْحنَِ بَدْفَوا الوُيزِجَأَ، وِبَرَ العِةَرْيِزَ جْنِ مَْنيِكِْرشُامل

َملا حـرض:  وعنه قال!)2(اَهُيتِسنََف: الثالثة، أو قال ِ  ويف البيـت رجـال، ÷ رسـول اهللا )3(ُ
ْكتبَوا أُّمُلَه«: ÷فقال النبي  ُ َ كتابا ال تْمُكَ لْ إن رسـول :  فقـال بعـضهم،»ُهَدَْع بَونُّلِضً

 فـاختلف أهـل البيـت ! قد غلبه الوجع، وعنـدكم القـرآن، حـسبنا كتـاب اهللا÷اهللا 
  يقولْنَضلون بعده، ومنهم مً لكم كتابا ال تْبُتْكَوا يُبِّرَق:  يقولْنَ فمنهم م:واختصموا

 َِّنإ:  فكان ابن عباس يقول؛»واُومُق«: ÷ واالختالف قال َوْغَّغري ذلك، فلام أكثروا الل
 لـه ذلـك الكتـاب، َبَتـْكُوبـني أن ي،  ÷ بـني رسـول اهللا َالَ ما حـِةَّيِزَّ الرَّلُ كَةَّيِزَّالر

َارهَ وس&طمة  دعا بحبيبته وقرة عينه فاثم .)4(ْمِِهطَغَالختالفهم ول ا بيشء فبكت، ثم َّ
ْارها بيشء فضحكت، فأخربت بعد موتـه أنـه أخربهـا بوفاتـه فبكـت، ثـم َدعاها وس َ َ َّ

ًحلوقـا أهل بيته ُأخربها أهنا أول ُ ومـام روى ابـن حجـر اهليتمـي يف . )5( بـه فـضحكتُ
َأهيا النَاس، يوشك أن أقبض«: قال يف مرض موته÷  أنه ]127[صواعقه  َ ُ ُْ ُْ َ َُ ِ َ ً قبضا رسيعـا ُّ ِْ َ ً َ

                                                           
يعني اختلف كالمه بسبب املرض، عىل سبيل االسـتفهام، : 6932 و5345 و4169 و4168 و2997 و2888 البخاري  )1(

َهجر تغري كالمه و اختلط ألجل مابه من املرض؟ وأأي هل َ ِ يف منطقـه إهجـارا وهجـرا أي اسـتهزأ وتكلـم باملهـاجر أي ْ ِْ َ ْ ََ ً ً َُ ْ ِ ِ ِ
ِاهلجر، قاموس  ْ ُ أحسن ما يقال فيه، وال جيعل إخبارا فيكون إما من الفحش، أو اهلذيان، هذاو . 460ُ َّ ِْ ُ َ  كـان عمـر، والقائلُ
ُّوال يظن به ذلك َ َهجـر بـدون اسـتفهام، و فـتح : 2888، لكن رواية البخـاري 5/246اية يف غريب احلديث واألثر النه. ُ َ َ

َاألوىل أن يقال وكان ال أجد كبري فرق بني اإلخبار واالستفهام، :أقول:  القاهرة–ط دار الريان للرتاث / 7/738الباري  ْ َ :
َّولعل! لكل جواد كبوة َ عمر توجس خيفة أن يعهد باخلالََ َّ َ ٍّفة لعيل؛ فقال ما قالَ ِ َِ. 

 . 4431 رقم 8/132 وفتح الباري ،4168البخاري ) 2(
 . 6/522فتح الباري. أي حرضه املوت) 3(
 ومسند ابن حنبل ،11/1226 والطرباين يف الكبري ،4432 رقم 8/132 وفتح الباري ،4169البخاري ) 4(

 .11/554 وكنز العامل ،4/437
  . 245، واملصابيح ص 4433 رقم 8/135ي  وفتح البار،4170البخاري ) 5(



 )439( 

ْفينْطلق يب، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم،  َ َ ُ ُْ ُْ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َِ ًِ َّ ِْ َ َ َ َ َُ ِ ِأال إين خملف فيكم كَ ِْ ُ ٌ ِّ َ ُّ ِ َ َّتـاب ريب عـز َ َ ِّ ََ َ
ِوجل، وعْرتيت أهل بيتي ِْ َ َ ََ َ ْ َ ِ ٍّ، ثم أخذ بيد عيل فقال»َ ِ ّهذا مع القرآن والقرآن مع عـيل، «: َ ِ َ َ َ ََ ْ ْ َُ ُ ُ َِ َال َ

َيفَرتقان حتى يردا عيل احلوض، فأسألـهما ما خلفت فيهما َ َ ِْ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ ِّْ َُ َ َ َ ََ َّ َ ِ َّ ِ ِ«)1(.  

   :)2(÷  اِهللاِولُسَ رُّدَل
 َّنُهنِْ وميمونة، وبعض من نـساء املـسلمني، مـ،أم سلمة: ٌض من نسائهَْعاجتمع إليه ب

ٍ عميسُ بنتُأسامء َ ُّ، وعنده العباس عمه فأمجعوا عىل ُ ُأن يلدوهُ َُّ َأل:  العبـاسوقـال، ُ َّلدَ ، ُهَّنـُ
ُلدوهَف ُّ َمـكَيا رسول اهللا ع: قالوا؟ ِا يبَذَ هَعنََ صْنَم: قال ÷ أفاق رسول اهللا فلام، َ :  قـالُّ
ٌوة من احلبشة، قالِْس نِِهى بَ أتٌاءَوَا دَذَه َ ومل:َ  َخشينا يـا رسـول: ؟ فقال العباسَِكلَ ذْمُتْلَعَ فِ

 ِى يفَقـْبَ يَ، الِهِي بـِنَفِذْقـَِي ل اهللاَُانَا كَ مٌاءَدَ لَِكلَ ذَِّنإ«: ، فقالِبَ اجلنُْ ذاتاهللا أن يكون بك
َّد إالَحَ أِتَْيالب ِد إُ لٌ ِّ عمَّالَّ ْدتُ لـفلقد ،»يَ ِة وإهنـا لـصائمة لقـسم رسـول اهللا َونـُمْيَ مَّ َ َ ُِ÷ 

 يف مرضـه، فجعـل ُاهَنـْدَدَل: قالت البخاري عن عائشة، ورواية ،ًعقوبة هلم بام صنعوا به
ْملَأ«: كراهية املريض للـدواء، فلـام أفـاق قـال: فقلناأن ال تلدوين، : يشري إلينا َهنَ أَ  أن ْمُكـْ

َد وُ لَِّال إِتَْي البِ يفٌدَحَى أَقْبَ يَال«: كراهية املريض للدواء، فقال: قلنا، »ِوينُّدُلَت  َِّال إُرُظـْنَا أَنَأَّ
ْ ملُهَِّنإَ فَاسَّبَعْال   . ترك العباس؛ ألنه بمنزلة األبلعله: أقول ]4189البخاري [»مُكْدَهْشَ يَ

 :)3()رسية ( جيش أسامة-86
 ْمُهِْئطْوَأَ إىل مقتـل أبيـك فـِْرس:  يف مرضه أسامة بن زيد، فقال÷ رسول اهللا دعا
 َّثُ وبـ،َثْبـُّ اللِلِلـْقَأَ عىل هذا اجليش، فـإن أظفـرك اهللا بالعـدو، فَكُتْيَّلَ فقد وَاخليل
 يبق أحد مـن وجـوه املهـاجرين واألنـصار إال كـان يف فلم ،َ الطالئعِمِّدَ، وقَالعيون

                                                           
 . 3/124، واحلاكم يف املستدرك 707 رقم 1/266، والصغري 4880 رقم 5/135الطرباين يف األوسط ) 1(
ُّاللدو .2/235، وابن سعد 4/300ابن هشام  )2(  . وضع الدواء يف جانب الفم بغري اختيار املريض:َّ
، وأسـد الغابـة 713ص ) املغـازي(، وتاريخ اإلسـالم299 ،4/291، وابن هشام 2/369عيون األثر ) 3(

  .1/170، واالستيعاب 1/194



 )440( 

 ِةَّلِيستعمل هذا الغالم عىل ج: وقالوا أبو بكر وعمر؛ فتكلم قوم منهم :ذلك اجليش
ًبا رأسه، ِاصَا سمع ذلك، وخرج عَّمـَ ل÷املهاجرين واألنصار؟ فغضب رسول اهللا 

 ِ يفْمُكِضْعـَ بْنَي عـِنـْتَغََل بٌةَالـَقَا مَ، مـُاسا النـََُّّهيـَأ«: فقاليه قطيفة، فصعد املنرب وعل
 !ِهِلـْبَ قْنِ مـُاهَبـَي أِريِمْأَ تـِ يفْمُتنْـَعَ طْدَقَ فَةَامَسُي أِريِمْأَ تِم يفُتنَْعَ طْنِئَ؟ لَةَامَسُي أِريِمْأَت
َ خلَانَ كِْن إ اهللاُِمْايَو ِيقا لِلِ َ خلِهِدَْع بْنِ مُهنُْباَ، وِةَارَمِْإلً َ هبٌيقِلَ ُِهنإَا، وِ  ِاس النـَِّّبَحـَ أْنِمَا لَمَّ
َِّيلإ  نزل ودخل بيتـه، وجـاء املـسلمون ثم، )1(»ْمُكِارَيِ خْنِ مُهَِّنإَ ف؛اًْريَ خِِهوا بُصْوَتْاسَ فَ

ِ ويمضون إىل عسكر أسامة باجلرف÷يودعون رسول اهللا  ُ ، ÷ رسـول اهللا وثقـل، ُ
ْ وبعض من كان معه يعَه إىل أسامةِئ نساُ بعضفأرسلده، واشتد ما جي ُ ُوهنُمِلِ  ؛ ذلـكْمَ

ُدوهَ اليوم الذي لوهو ، مغمور÷والنبي -فدخل أسامة من معسكره   فتطأطأ - فيهُّ
َبلَقَأسامة عليه ف َكت فهو ال يتكلمْسُ قد أ÷  اهللاُِورسول- ُهَّ  فجعل يرفع يديـه إىل -ِ

كالـداعي لـه، ثـم أشـار إليـه بـالرجوع إىل عـسكره، السامء ثم يضعهام عىل أسـامة 
 إىل ÷  اهللاِِ رسـولُاءَسِ أرسـل نـثـموالتوجه ملا بعثه فيه، فرجع أسامة إىل عسكره، 

ًئا، فدخل أسامة مـن ِارَ قد أصبح ب÷إن رسول اهللا : أسامة يأمرنه بالدخول ويقلن
ًقـا، فـأمره ِفيُ م÷  اهللاَِولُسـَ رَدَجـَوَ شـهر ربيـع األول ف12معسكره يـوم االثنـني 

 َثْعـَوا بُذِفـْنَأ«: ، وجعل يقول» اهللاِِةَكََر بَىلَ عُدْاغ«: وقالباخلروج وتعجيل النفوذ، 
 إىل معـسكره بـاجلرف، وصـاح  وخـرج÷ فودع رسول اهللا ؛، ويكرر ذلك»َةَامَسُأ

 ُهَاءَ جـ انتهى إىل املعـسكر وأمـر النـاس بالرحيـلفلامبأصحابه باللحوق بالعسكر، 
، )2( فأقبل ومعه عمـر وأبـو عبيـدة؛ يموت÷ رسول اهللا َِّنإ: فقال، َ أيمنِّمُ أُولُسَر

 االثنـني، وقـد ُ من هذا اليوم وهو يومُ الشمسِ حني زالت÷فانتهوا إىل رسول اهللا 
                                                           

 .3/186 والطربي ،2/248 وابن سعد ،8/152 وفتح الباري ،4199البخاري رقم ) 1(
 .7/200، ودالئل النبوة 3/1120، ومغازي الواقدي 2/56تاريخ دمشق )  2(



 )441( 

 ÷، فدخل باللواء فركزه عند باب رسـول اهللا ِبْيَصُ احلِْن بَةَدْيَُر مع بُاءَوِّ والل،مات
 فقال ، بني هاشم مشتغلون بجهازه وغسلهُضَْع كرم اهللا وجهه وبٌّيلَوهو مغلق، وع

َامدد يدك أبايعك: العباس لعيل وهام يف الدار ْ ِْ َ ُ ُ  َعَايَ رسـول اهللا بـُّمَعـ:  الناسَ؛ فيقولْ
 ٌعِ يـا عـم فيهـا طـامُعَمـْطَ يَوَأ:  لـهفقال فال خيتلف عليك اثنان،  اهللاِِ رسولِّمَ عَْناب

َ بـن َدْعَ سـْلم يلبثا أن جاءهتام األخبار بـأن األنـصار أقعـدت ف!ستعلم: قالغريي؟  ْ
َعبادة َ َ َ عمر جاء بأيب بكر فبايعـه، َّنَأَ، وُهَعِايَبَِت لُ َ سـمع  فلـام ؛ بالبيعـةَ األنـصاروسـبقُ

  : بن الصمة قول دريدأنشدالعباس بن عبداملطلب بام جرى يف السقيفة 
َ ضـحَِّال إَحْصُّوا النُينِبَتْسَ يْمَلَف@ ىَوِّ اللـــِجَرَعـــْنُِمي بِرْمـــَ أُمُُهتْرَمـــَأ @)1(ِدَى الغـُ

 :)2( ÷ وفاة الرسول
  . )3(62 :وقيل، 65 :وقيل، 60 :وقيل سنة، 63 وعمره ÷ رسول اهللا تويف
َّلـما : قـال . أبـاهَبْرَاكـَو: سـالم اهللا عليهـا ُ قالت فاطمـةُ املوتُاهَّشَغَتَ و÷ ُِّيب النََّلُقَ ثَ

 أن عبد الرمحن بن: أثناء مرضه ^ روته عائشةومام! »ِمْوَيْ الَدَْع بٌبْرَ كِيكِبَ أَىلَ عَسْيَل«
 أنـه ُفعرفـت: ، قالـت÷أيب بكر دخل ويف يده سواك أخرض، فنظر إليه رسول اهللا 

 َّنَتْفاسـ@÷ فأعطيته رسـول اهللا ُهُتْغَضَ ثم م،ُهُتْمِضَ فأخذته من عبدالرمحن وق،يريده
 َِّال إَهَِل إَال: ويقول،  هبام وجههُحَسْمَيَ يديه يف املاء فُلِخْدُ ي$ وكان  ،]4185لبخاري [به
ى َّتـَ حَىلَْع األِقِْيفَّ الرِ يفَّمُهَّالل: يقول َلَعَجَ، فُهَدَ يَبَصَ نَّمُ، ثٍتاَرَكَ سِتْوَمِْل لَِن، إاهللاُ
ُتـو:  عائشة تقـولوكانت ]4186-4184البخاري [ُهُدَ يْتَالَمَ وَِضبُق ُيف رسـول اهللاِ بـني ُ َ ِّ

ِسحري ونحري يف بيتي، ويف يومي، مل أظلم فيه أحدا؛ فمن سـفاهة رأيـي وحداثـة  ِْ َ َْ َ
                                                           

 .141، 1/140بن أيب احلديد  ا)1(
الطــربي تــأريخ ، و2/219، ومــروج الــذهب 5/275، والبدايــة والنهايــة 4/302هــشام ابــن ســرية ) 2(

  .166، وتاريخ اخلميس ص 3/199
 .3/217 والطربي ،96، وتأريخ خليفة 5/257البداية )  3(



 )442( 

 مات يف حجري، فأخذت وسادة فوسدهتا رأسـه ووضـعته مـن ÷سني أن رسول 
ِحجري، ثم قمت مع النساء أبكي وألتدم ُ ْ واهللا :  عن ابن عبـاس أنـه قـالوروي. )1(ُ

ٍّإنه ملستند إىل صدر عيل و÷لتويف رسول اهللا  ِ َ ِ ْ َوقبض رسول اهللا . )2(َ ِ َوحلـق بربـه ÷ ُ َِ
َمودعا الدنيا الفانية بعد أن بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهـد يف اهللا  َّ َ ً ِّ َ ُ
حق اجلهاد؛ فجزاه اهللا خري ماجزى نبيـا عـن أمتـه، وصـلوات اهللا وسـالمه تغـشى 

  . ذرات الكونروحه الطاهرة وآله األخيار عدد
@Z÷مواقف الصحابة من موت النبي  @

إن : وقال ، بموتهْقِّدَصُ مل يَرَمُ عالناس حيارى ال يدرون ما يصنعون حتى إنوقف 
 ذهـب إىل ربـه كـام ذهـب ولكنه مات، ÷ًرجاال من املنافقني يزعمون أن رسول اهللا 

َعن ف وواهللا لـريج،َ ثـم رجـع إلـيهم ، غاب عن قومه أربعني ليلةفقدموسى،   َّنَعِّطَقُيْلـَّ
ٍي رجال زعموا أنه ماتِدْيَأ  فدخل َ الناسُمِّلَكُ يُرَمُ أبو بكر حني بلغه اخلرب وع وأقبل،َ

ُ وكشف عن وجهه وقبله، وقالL÷بيت رسول اهللا  َّ ُة التي َتْوَمـْا الَّمَ أ،بأيب أنت وأمي: َ
َتهْقُكتب اهللا عليك فقد ذ  خـرج وعمـر يكلـم ثـمًأبـدا، ٌة َتـْوَك بعدها مَصيبُا، ثم لن تَ

ْعىل رس: فقالالناس،   أقبـل ُتِصنْـُ، فأبى إال أن يتكلم، فلام رآه ال يْتِصْنَ يا عمر أَكِلِ
 ثم سمع الناس كالمه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد اهللا وأثنى عليه، فلامعىل الناس، 

ً كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات، ومْنَأهيا الناس، إنه م: قال ن كان يعبد اهللا فـإن اهللا ً
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 .لعيل ÷ ، وهي تشري إىل إنكار وصية النبي 7/213، ودالئل النبوة للبيهقي 4/305سرية ابن هشام ) 1(
 .29066 رقم 6/365، ومصنف ابن أيب شيبة 2/263 سعد  طبقات ابن )2(



 )443( 

يا أبتاه، : ُُهبُدنَْ تفقالت&  فاطمة وأما .)1( فلام سمعتها وقعت ما حتملني رجالي:عمر
ِا دعاه، يا أبتاه، من جنّة الفًّ ربَابَجَأ ُ َ ْ  َنِفـُ دفلـام ،ُاهَعـنَْ نَ مأواه، يا أبتاه، إىل جربيلِسْوَدْرَ
ٍنسِ ألْتَالَق ْأطابت أنفسكم أن حت: َ  .!؟)2( الرتاب÷وا عىل رسول اهللا ُثَ

 ÷ وصية رسول اهللا
 ْنَمـ: فقالـت، ٍّ أوىص إىل عـيل÷كر عند عائشة أن النبـي ُذ: ]4190رقم [البخاري يف

ت،  فام)3( إىل صدري، فدعا بالطست فانخنثُهُتَِدنْسُمـَ وإين ل÷ النبي ُ؟ لقد رأيتُهَالَق
 أن جامعـة مـن املبغـضني ْمَلـْعا :قال الشوكاين !.؟ٍّفام شعرت، فكيف أوىص إىل عيل

ٌّيصَ و$ا ًّيِلَ إن ع:وا قوهلمُّدَللشيعة ع  إفـراط وهـذا مـن خرافـاهتم، ÷ لرسول اهللا ِ
 يكـون األمـر كـذلك وقـد قـال بـذلك جامعـة مـن وكيـف !وتعنت يأباه اإلنـصاف

َ مجَّنَأ )4( ثبت يف الصحيحنيكام ؟الصحابة ٌّيصَا وًّيِلَوا عند عائشة أن عُرَكَ ذًةَاعَ  يف وكام، ِ
وا قـول نُـَّقَلَ تولعلهـم اخلالف بينهم يف املسألة، وسارت به الركبـان، واشتهر ،غريهام

 !ا يف اللـوح املحفـوظً يف صـدورهم حتـى ظنـوه مكتوبـَُربَكَعائشة يف أول الطلب، و
 ، فليكن االعتسافوهكذا! كالدليل القاطعوسدوا آذاهنم عن سامع ما عداه، وجعلوه 

 كـل فـإن ؛  هذا بغريب بني أربـاب املـذاهبوليس !والتنكب عن مسالك اإلنصاف
وإن كـان يف أعـىل رتبـة  -، وال تفتح لـدليلها اًنْزَ لصاحبتها وُيمُِقطائفة يف الغالب ال ت

  . انتهى بلفظه!)5( وقليل ما هم، ا، إال من عصم اهللاًنُذُأ - الصحة
 الذي تتحدث عنه عائشة هو نبي األمـة َيضِرَ املَِّنإَوكالم الشوكاين صحيح؛ ف :قولأ

                                                           
 . 8/145فتح الباري و ،4187  برقمالبخاري) 1(
 .8/149 وفتح الباري ،4193برقم البخاري )2(
 .2/145، واللسان 2/158النهاية يف غريب احلديث .  انثنى وانكرس؛ السرتخاء أعضائه عند املوت)3(
  .1636 رقم 3/1257 لم ، ومس2590 رقم 3/1006 البخاري )4(
 .ً مطبوع أيضاوهو عندي خط يده موجود عىل إثبات الوصية يف كتاب ب يف كتابه  شدد الشوكاينوقد) 5(
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ُوال مُزْعَوخاتم الرسل، وال يعقل أن يظل م َدا إىل صـدرها؛ ألنَْسً َوارُ زَّنً  كـل املـؤمنني ُهَّ
 ال كامً أبيها حتما ستزوره ليل هنار، ِةَرَْك عن بُفاملدينة  والوافدين؛القريبني منهواملؤمنات 
َّ درْنَا عْوَّلَخَتَ يْنَ أِ الكرامٍمِاشَ هِيليق بآل ِهتُ ِوهنُيُ عِ، وسوادْمِ ِ؛ فـال حيْمِ  بـه كـام هـي َونُيطـُ
 ُ فاطمـةوعـىل رأسـهم !ُهَادَّوُ عـَونُِلبْقَتْسَ، خيدمونـه، ويـِمَصْعِاملِ بِارَوِّ السَةَاطَِحعادهتم إ

 ِْنيَ عـُةَّرُ قـ’ ُ واحلـسنيُ من أوالده، واحلسنُيدة الوحُ أبيها، والباقيةَُةيبِبَ ح& ُاءَرْهَّالز
ٌّيلَا، وأبوهام عَِمهِّدَج  وصـهره، ومعـه ، وابـن عمـه،ٍن لرسول اهللاْ الذي هو بمثابة اب$ ِ
 َونُادَكـَ مـن أقـارب الرسـول الـذين ال يْمُهُْريَ وغاهللاُِدْبَ وع،ُلْضَ الفُهنُْابَ و،ُ العباسُهُّمَع

ًفـا مـنهم ْوَ سوى البـاب؛ خ املسجد عنْمُهُلِصْفَ وما ي،سجدخيرجون حتى للصالة يف امل
َيا يف خدمته، وِانََف، وت÷عىل رسول اهللا  َ حلًةَايـَعِرً ْولنَفـَرتض ،ُهُاؤَسِ، وكـذلك نـِهِّقـِ ِ ْ ْ َّأن  َ َ
ُوطلبه هلا، ÷ النبي َا، وارتياحَهََتلعائشة مكان َ َ ال يعني أهنا ذلك  لكن - يف بيتهاَيضِرْمَّ التَ

َ، ال يقَرتب منه سواهاِِه بٌةَدِّرَفَتُم َ ُ َِ ِ   عـن عـيل روى ابن سعدفقد؟ َىصْوَى أَتَمَف: َولَُقى تَّتَ حْ
َدا إىل صنَْسُمِه ِرْجِ حِ يفَاتَ أنه مكرم اهللا وجهه ، ]2/262 الطبقات[  ما أكده ابن عباس وهو،ِهِرْدً

 ُفِلـْحَ والـذي أ:التق عن أم سلمة ]29066 رقم 6/365[ يف املصنف  ابن أيب شيبةوروى
ٌّيلَ كان عِْنبه إ  يف َِضبُ قـَمْوَ يـ اهللاَِولُسـَا رَنْدُ عـ:قالت، ÷ًدا برسول ْهَ عِاس النََّبَرَْق ألِ
ٍغداة بعد غـداة ÷  اهللاُِ فجعل رسولَ عائشةِبيت َ َ ً ََ َْ ٌّيلَ عـَاءَجـَأ: يقـول )1(َ  :قالـتًارا َرِ؟ مـِ

، فخرجنا مـن البيـت ًةَاجَ له إليه حَّنَفظننا أ ، فجاء بعد:قالتوأظنه كان بعثه يف حاجة، 
ٌّيلَ عـِهْيـَلَ عَّبَكـَأَ ف:قالـت البـاب، َنِ أدناهم مْنِ مُفقعدنا بالباب فكنت  ُهُّارَسُ فجعـل يـِ

َّثم، ِيهِاجنَُيَو    .)2(ًداْهَ عِِه بِاس النََّبَرْقَ فكان أ؛ من يومه ذلكَِضبُ قُ
ُأقول ُ ُّ والنَّبـي - يف هـذه اللحظـات احلرجـةمواإلسـالوهذا هو احلق والواقع، : َ ِ

                                                           
 .، يعني حلظة بعد حلظة15/116 ما بني صالة الغداة وطلوع الشمس من يوم بعينه، لسان العرب )1(
، 8540 رقـم 5/154، 7178 رقـم 4/261كـربى ، والنسائي يف السنن ال6934 رقم 12/364مسند أيب يعىل  )2(

 .32066 رقم 365، ومصنف ابن أيب شية ص 26627 رقم 10/190وأمحد 
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ُالعظيم يودع الدنيا ِّ َ ُ ٌحمتاج -ُ َ ْ ٍّ لصدر عيلُ ِ َِ ِ ْ َ.  
 :÷تكفينه 
كفنت رسـول اهللا : ه قالن أ $ اإلمام زيد بن عيل، عن أبيه، عن جده، عن عيلروى

ٌثوبني يامنيني أحدهام سحق :  ثالثة أثوابيف÷  ْ   .)1(، وقميص كان يتجمل به]بايل[َ
يف ثالثـة أثـواب بـيض يامنيـة ÷ كفن النبـي :  الرتمذي عن عائشة قالتوروى

روايـات ÷ وي يف كفـن النبـي  وقـد ر:قال الرتمذي.  وال عاممةصليس فيها قمي
  .)2(÷، وحديث عائشة أصح األحاديث التي رويت يف كفن النبي خمتلفة

íËéÏŠÖ]<})3(:   
ْد بْعَ سْتَسَلْجَأَ، ف÷ول اهللا  يف سقيفة بني ساعدة يوم تويف رسُ األنصارِاجتمعت  َنَ

َ اخلَةَادَبُع ُوا مرسعني، ونحوا َتَأَا فَمُهَعَ أبا بكر وعمر ومن مُ اخلربوبلغ لتبايعه، َّيِجَرْزْ َّ َ
َارشَعـَيا م:  أبو بكرفقال عن سعد، َاسالنَّ  ُّقًحـً أُ فـنحن؛ اهللاُِولُسـَا رنـَِّم:  األنـصارِ

ْفـإن :منـا أمـري ومـنكم أمـري: ر املنـذُْن بُابَبُ حوقال، بمقامه ُ عمـل املَِ َ ِ  ِ يفُّيِرِاجَهـَ
َئا رْيَ شِّيِارَصَْناأل َ عمل األوإن عليه، َّدً َ ِ َئا رْيَ شـِّيِرِاجَهـُ املِ يفُّيِارَصْنـَ  مل وإن عليـه، َّدً

َا جذَنَأَتفعلوا ف َيلهُ ُا املحكك، وعـذيقها املُْ َُ َُ َ ُ ُ ِ، لنُع)4(ُبَّجـَرَّ َهنَيـدَ ًا جذعـةَّ ََ : عمـرقـال  ،َ
                                                           

، وينظـر 1/151، واألحكام لإلمام اهلادي 1/145، وأمايل أمحد بن عيسى 193 جمموع اإلمام زيد رقم )1(
 .2/284نحوه يف الطبقات الكربى 

، 1264 رقـم 3/135، والبخـاري 941 رقم 2/651مسلم ، وينظر 996 رقم 3/321 سنن الرتمذي )2(
 .2/108، وتلخيص احلبري 6629 رقم 14/598وابن حبان 

وهيكـل . 5/265، والبدايـة 255، واملصابيح أليب العباس ص 3/203، والطربي 4/306ابن هشام ) 3(
، ومـآثر 1/6، والفتـوح 2/220، والكامل البـن األثـري 4/257، والعقد الفريد2/7، واليعقويب 505

 . 62، وتاريخ اخللفاء ص 5ص ) عهد اخللفاء(، وتاريخ اإلسالم 2/7، وتاريخ اليعقويب 1/38اإلنافة 
 تصغري :ُقْيَذُالعَو .11/107 اللسان  يف مبارك اإلبل تتمرس فيه اإلبل اجلرباء،ُبَْصنُ عود ي:ُكَّكَحُ املُلْيَُذاجل) 4(

 دعامة تبنى حوهلا مـن احلجـارة، أي، ٌةَبَجَ له رَلِعُ الذي ج:ُبَّجَرُاملَو ،10/238اللسان . النخلةوهو: ٍقْذَع
  .1/412 اللسان .وذلك إذا كانت النخلة كريمة وطالت ختوفوا عليها أن تنقعر من الرياح العواصف
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عىل رسـلك يـا عمـر، فـام تـرك كلمـة :  أبو بكرفقالً يف نفيس كالما، ُتْقَّوَ زُتنُْوك
ًالما، ْ إسـِ النـاسُلَّوَنحن املهـاجرون أ: بكر  أبوفقال ،زوقتها يف نفيس إال تكلم هبا

ًا، وأوسطهم دارا، وأحسنهم وجوها، وأمـسهم برسـول اهللا رمحـا، ًابَسْحَوأكرمهم أ ً ً
ان لنا يف اإلسالم، ورشكاؤنا يف الـدين، نـرصتم وواسـيتم، فجـزاكم اهللا وأنتم إخو

 فـال ؛ األمراء وأنتم الوزراء، ال تدين العرب إال هلذا احلـي مـن قـريشفنحنًخريا، 
َفسوا عىل إخوانكم املهاجرين ما فَتنْ  هـذين َدَحـَ رضـيت لكـم أوقـد اهللا به، ُمُهَلَّضُُ

 ما كنا لنتقدمك وأنـت صـاحب رسـول اهللا :االفق ،الرجلني يعني عمر أو أبا عبيدة
ْاينَثَ و÷  :وقيـل العكـس، :وقيـلى أبـو عبيـدة،  اثنني، فرضب عمر عىل يده وثنـَِّ

َسبقهام بشري بن سـعد، فنـاداه احلبـاب، عققـت عقـاق، أنفـست عـىل ابـن عمـك  َْ َ َ ْ ََ ِ َ َ
ًّال، ولكن كرهت أن أنـازع قومـا حقـا جعلـه اهللا هلـم، : قال ؟اإلمارة  ِ رأتَّماَولــً

 -، وما تدعو إليه قريش، وما تطلب اخلـزرج مـن تـأمري سـعدٌريَِش ما صنع بُسَْواأل
ًا اخلزرج مرة مل جيعلوا لكم معهم نـصيبا َهْتَِيلَلئن و: ٌدْيَسُ بعضهم لبعض وفيهم أقال
َ فقوموا فبايعوا، فازدمحوا عىل أيب بكر يبايعونه، فانكرس عىل س؛ًأبدا ُ َ ُ   مـاِ واخلزرجٍدْعِ

يـا معـرش األنـصار، :  أبو عبيـدةونادى بايع احلارضون من قريش، ثمأمجعوا عليه، 
لو أن : فقال املنذر بن أرقم وقام .لَّ وبدَّكنتم أول من نرص، فال تكونوا أول من غري

  وسادة سعد بنَونُؤَطَ الناس عند البيعة يوكان، ًّعليا طلب هذا األمر مل ينازعه فيه أحد
ً اقتلوا سعدا، قتل اهللا سعدا فإنه صاحب :عمر وقال ،ًدا نفسهْعَوا سُِئطَعبادة حتى و ً

َفواهللا ما وجدنا فيام حرضنا أمرا أ: عمروقال  !)1(فتنة  خشينا ؛ من مبايعة أيب بكرَقَفْوً
ْ أن حيٌإن نحن فارقنا القوم ومل تكن بيعة  بايعنـاهم عـىل مـا ال َّفإمـاوا بعدنا بيعـة، ُثِدُ
                                                           

 2/151 ومـا بعـدها، وابـن حبـان 4/311، وابن هشام 8 ص -عهد اخللفاء–تاريخ اإلسالم للذهبي  )1(
، ويف 3/220ًقتـل اهللا سـعدا فإنـه كـان صـاحب فتنـة، وتـاريخ الطـربي :  بلفـظ2/414، و 413رقم 

  .قتله اهللا: ًقتلتم سعدا، فقال عمر:  قال قائل3467 رقم 3/1341البخاري 
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 الرباء بـن عـازب وجاء ،]8عهد اخللفاء  للذهبي ص[اهم فيكون فساد خالفنَّوإمانرىض، 
فقـال يا معـرش بنـي هاشـم بويـع أبـو بكـر، : وقالفرضب الباب عىل بني هاشم، 

ْما كان املسلمون حيـ: بعضهم فقـال  ،ً حـدثا نغيـب عنـه ونحـن أوىل بمحمـدَونُثِدُ

ٍّيلَ عـِ يفَونُّكُشَيـ املهاجرون واألنـصار ال  وكان!)1(فعلوها ورب الكعبة: العباس ِ ،
يـا معـرش : فقـال  قـريشَ خرجوا من الدار قام الفضل بن العباس وكـان لـسانفلام

قريش إنه ما حقت لكم اخلالفة بالتمويه، ونحن أهلها دونكـم، وصـاحبنا أوىل هبـا 
  : عتبة بن أيب هلب فقالوقام، ]2/8تاريخ اليعقويب [منكم
ــا ك ــُم ــَ أُتْن ــَ األَّنَ أُبَسْح ــُ مَرْم َا عــن أيب احلــَهــْنِ مَّمُ ثــٍمِاشــَعــن ه@ ٌفِرـَصْن  ِنَسْ

َانــــا وَيمِ إِاسَّ النــــِلَّوَ أْعــــن ـــْعَوأ@ ًةَِقابَســــً ـــِمَل ـــِاسَّ الن ـــسَ وِنآْرُالقِ ب  َِننُّال

ـــِرِوآخـــ ـــَ عِاسَّ الن ـــْه ِدا ب ـــِبَّالنً ــلْربِج@ ْنَي وم ــُي ــْوَ ع ــه يف الغ َن ل ــَالكَ وِلْسٌ  ِنَف

ـــ ـــَ ي الُمِيهِا فـــَ فيـــه مـــْنَم ـــَُرتْم  )2(ِنَسَ احلـْنِ مـِيـهِا فَ مـِمْوَ القِ يفَسْيَلَو@ ِهِون ب

ٌّيلَ إليه عفبعث  عن بيعة أيب بكر قوم من املهاجرين واألنـصار وختلف . فنهاه$ ِ
 وابنه الفضل، والزبري بن العـوام، ، العباس:منهم، $ومالوا مع عيل بن أيب طالب 

ُّ املعروف باألسود الكنْديعمرووخالد بن سعيد بن العاص، واملقداد بن  ِ ِ ِ َ ْ ، وسلامن َ
ُّيبُ، وعامر بن يارس، والرباء بن عازب، وأُّيِارَفِالفاريس، وأبو ذر الغ  وممن ، بن كعبَ

وقـال ؟ ْمُكُْريَ غـَرْمـَا األَذَ هَِيلَأرضيتم يا بني عبدمناف أن ي: وقالختلف أبو سفيان، 

ٍّلعيل ِ َأنشدَ، وَكْعِايَبُ أَكَدَ يْدُدْ ام:َِ َ ْ:  
                                                           

 .2/8، وتاريخ اليعقويب 1/182 رشح هنج البالغة )1(
 ونـسب ، 4/117الغابة ، وأسد 3/224االستيعاب . 1/219، وتاريخ أيب الفداء 2/8 تاريخ اليعقويب )2(

 ابن ونسب ليس لسلامن غري هذه األبيات، :وقالالرافعي هذه األبيات يف تاريخ قزوين لسلامن الفاريس، 
 .2/273، ومرة لبعض ولد أيب هلب 4/228أيب احلديد هذه األبيات مرة أليب سفيان 
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ــي ه ــَبن ــْطَ يَ الٍمِاش ــِعَم ــُاسَّ الن ــَالَو@ ُمُيكِ ف ــَمَّيِ س ــُمْيَا ت ــرةْ اب َن م َّ ُ ــُ ْديَ أو ع ِ 

ــــَف ــــَا األَم ــــَِّال إُرْم ــــِإَ وُمُيكِ ف َ هلــَسْيَلــَو@ ُمُكْيَل  )1(ِْيلَ عــٍنَسَبــو حــَ أَِّالا إَ

 اهللا مـا يف هلـم أبايعـك، فـو: ًّا، فقدم فأتى عليـا فقـالً خالد بن سعيد غائبوكان
  .]2/11تاريخ اليعقويب [. الناس أحد أوىل بمقام حممد منك

 َاجَوْمـَوا أُّقُ شـُاسا النـََُّّهيـَأ:  ملا طلب العباس وأبو سفيان مبايعتـه$ عيل فقال
 ْنَ مـَحَلـْفَ، أِةَرَاخَفُ املَانَيجِوا تُعَضَ، وِةَرَافنَُ املِيقِرَ طْنَوا عُجِّرَعَ، وِاةَج النَِّنُفُِس بِنَتِالف
َهن ٌ آجـنٌاءَا مـَذَ، هَاحَرَأَ فَمَلْسَتْ اسِوَ أ،ٍاحنََِج بَضَ ٌمنـتن[ ِ ِ ْ َ هبـُّصَغـَ يٌةَمـْقَلَ، و]ُ ا، َهـُلِا آكِ
ْجمَو َقل يَ أِْنإَ، فِهِضْرَ أِْريَِغ بِعِارَّالزَا كَهِاعينَِ إِتَقَ وِْريَِغ لِةَرَمَّي الثِنَتُ ْ  َىلَ عـَصَرَحـ: واُولُقُ
ِ اللتيا والتيَدَْع بَاتَهْيَ، هِتْوَ املَنِ مَعِزَج: واُولُقَ يْتُكْسَ أِْنإَ، وِكْلُامل َّ ََّّ  ُنْبـَ الاهللاَِ و!)2(َ
ِس بَ آنٍِبالَ طِيبَأ ْجمَدْ انَِل، بِهِّمُ أِيْدَِث بِلْفِّ الطَنِ مِتْوَاملُ  ُتْحـُ بْوَ، لٍمْلِ عِوننُْكَ مَىلَ عُتَ
ِّويَّ يف الطِةَيِشَْر األَابَرِطْ اضْمُْتبَرَطْضَه الِب   .)4(ِةَيدِعَالب)3(ِ

   :مشاورة أيب بكر ملقربيه
أرسل أبو بكر إىل عمر وأيب عبيدة واملغرية بـن شـعبة ليستـشريهم يف شـأن عـيل 

ِ شيئا من األمر له ولِِهتَِيلْوَتَ بالتفاوض مع العباس وفأشاروا، ُهَعَ مْنَمَو َ؛ ليقطـع ِِهبِقَعً َُ ْ ِ
َّفردعن عيل،  َ  أبـو أمـا ! أوىل باألمر من غريهم÷ عليهم بأن أرسة الرسول  العباسَ

إين ألرى : ملا اجتمع الناس عىل بيعـة أيب بكـر، أقبـل وهـو يقـول: قيلسفيان فقد 
ــُئِفْطُ ال يًةَاجــَجَع ــا آل عبــدمناف، فــيم أبــو بكــر مــن أمــوركم؟ أيــن َه ا إال دم، ي

                                                           
 .2/10 تاريخ اليعقويب )1(
: وقـال، فطلقها  من األوىل فطلقها وتزوج قصرية فكانت أسوأ؛ قاله رجل تزوج بطويلة سيئة اخللقٌلَثَم) 2(

ُال يَثَ فصارت م؛ال أتزوج بعد اللتيا والتي  .قال يف الشدائد الصغرية والكبريةً
ٌ مذكرُّيِوَّالطَو  ،ِءَالِّ الدُالَبِح: ُةَّيِشَْراأل) 3( َُّ َ، وأنث عىل املعنى،ُرِْئ الب :َ ِّ ُ  .15/19للسانا.ُةَيقِمَالع: ُةَيدَِعالبَو َ
 .2/10 واليعقويب ،1/184 وابن أيب احلديد ،111النهج ص) 4(
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األمر يف أقل حي من قـريش؟  عيل والعباس؟ ما بال هذا ِنَّالََذاملستضعفان؟ أين األ
َ فواهللا لئن شئت ألمألهنا خيال وَكْعِايَبُ ابسط يدك أ:ثم قال لعيل ٌّيلَ عـفـأبى ،ًالْجـَرً ِ 
  :ِسِّمَلَتُمـبشعر الأبو سفيان ل ّعليه، فتمث كرم اهللا وجهه

ـــ ـــُ يْنَول ـــٍفْسَ خـــَىلَ عـــَيمِق ـــُادَرُ ي َ احلـــــُْريَ عـــــِنَّالََذ األَِّالإ@ ِهِ ب ـــــَالوَ وِّيْ  ُدِت

ــ ــىل اخل ــذا ع ِسفَه ــْرَ مْ ــَّمُِر بٌوطُب ـــ@ )1(ِهِت ـــُّجَشُوذا ي ـــي ف ِام يرث ْ ـــه أَ ـــَ ل  )2(ُدَح

ًّ لإلسـالم رشَتْيـََغوطاملـا ب! هبذا إال الفتنـةَتْدَرَما أ: وقال $ ٌّ عيلفزجره ا، ال َ
ْنعم !حاجة لنا يف نصيحتك َ  إن عمـر :فقد قيـل سفيان ليس صاحب مبادئ، أبا إن َ

جاء بـه مـن خـراج بعـض الـبالد؛ فـام لبـث أن جـاء  ًر أن يرتك له ماالنصح أبا بك
ٌّعيل وأما !)3(ًمبايعا ِ  إنه امتنع حتـى ماتـت :فقيل : معهِ التعاملُ رواياتْ فقد اختلفتَ
 :وقيـلًها، َرْكُم بايع:وقيلً بايع طائعا، ثم ، وسكتوا عنه طوال هذه املدة &فاطمة

مـة وكـرسوا البـاب وأرادوا إحـراق البيـت، إن عمر وجمموعته ذهبوا إىل بيت فاط
ًإن فاطمـة كانـت حـامال فأسـقطت، إىل غـري :  يقـولوبعضها ،ا بالقوةًّيِلَوقادوا ع

ْ روايـة رض:مثـلبعـض املبالغـات،  أجزم برد لكنّي ،)4(ذلك  خالـد بـن الوليـد ِبَ
ِودفع ،بالسوط حتى أثر يف جنبها & لفاطمة ْ  للبـاب حتـى تـسبب يف إسـقاط َرَمُ عَ

 بأشجع الرجال أن ترضب حليلته وهو واقـف ينظـر؛ إنـه دون أن فال يليق ؛نينهاج
يعطي ذلك خلالد أو غريه رضب باملرشفية تطري منه فـراش اهلـام وتطـيح الـسواعد 

َ اهلجوم، والتهجم عىل بيت بضعة املصطفى  فاطمة واقعة أما .واألقدام ََ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ ِ ُّ  ثابـت فهـوَ
 اإلمام الذهبي عن أيب روى فقديب بكر وعمر وفريقهام؛ من مصادر غري متهمة عىل أ

                                                           
ٌقطعة من احلبل بالية، ومجعها رمم ورمام) 1( َ ٌ َ  .257املختار ص . ُِ
  م1998 طبعة أوىل - دار صادر بريوت-72لضبيعي ينظر ديوان املتلمس ا) 2(
 .2/10 واليعقويب ،184 و 1/83رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )3(
  .258، واملصابيح أليب العباس ص 3/208الطربي : انظر اختالف الروايات يف ذلك) 4(
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 ْمُكـُّلُكَ فِيسْفَ نِ يفْمُكَْريَ لكم خُفاخرتت: إذ قالبكر يف سياق وصيته باخلالفة لعمر؛ 
َرمَو َه رُفْنَ لذلك أِ َاء أن يكون األَجُ ْ عـىل يشىَ آسـَ الِِّينا إَمَ أ:ثم قال ،ُهَ لُرْمَ َّ إال عـىل ٍءَ

ٍثالث ٍوثالث، َّنُهُتْلَعَ فَ َ ٍوثالث، َّنُهْلَعْفَ أْ ملَ َ َددت أَ وَ ُ ْ : َّنُهنَْ عـ÷  اهللاَِولُسـَ رُتْلَأَ سَّينِ
ُوددت ْ َت بْفَشَ كْنُكَ أْ ملِّينَ أَِ َت فْيُ َة وَمِاطَ َتـه وْكَرَتَ ُ ُووددت، ِبْرَ احلـَىلَ عـَقِلـْغُ أِْنإُ ْ َ  ِّينَ أَِ

َت األْفَذَ قُتنُْ كَةَدِاعَي سَِن بِةَفْيِقَ سَومَي ِر يفْمـُ ُووددت، َةَدْيـَبُ عِيبَ أْوَ أَرَمـُ عِقنُـُ عَ ْ َ  ِّينَ أَِ
ْجهَ وُتنُْك َت خَّ ِي القـصةِذِ بـُتْمـَقَأَ، وِةَّدِّ الـرِلْهـَ أَِىل إِدْيـِلَ الوَنْ بـَِدالُ َّ  َرِفـَ ظِْنإَ، فـَ
ُ هلُتنُْ كَِّالإَ وَونُمِلْسُامل َدا وَدَ مْمَ ُووددتًءا، ْدِرً ْ َ ِيت بِتُ أَمْوَي ِّينَ أَِ ُ َريا رضِسَ أِثَعَْشاألِ ُت ْبًَ
َعنُق ِ َخييل إُهَِّنإَ ف؛ُهُ ُ َّ َّيلُ ٌّ رشُونُكَ يَ الُهَّنَ أَ ُووددت، ِهْيـَِل إَارَ طَِال إَ ْ َ ِيـت بِتُ أَمْوَ يـِّينَ أَِ  ِةَاءَجـُالفُ
َالسل ْ ملِّيِمُّ ْرقَ حْنُكَ أَ ُتهَّ ُووددتا، ًحْيِجَ نُهُتْقَلْطَ أْوَ أ،ُهُتْلَتَقَ و،ُ ْ َ َجهت خَ وُثْيَ حِّينَ أَِ ُ ْ  َْن بَِدالَّ
ُجهت عَ وِامَّ الشَِىل إِيدِلَالو ُ ْ ي ِينـِمَ يُّتْطَسَ بـْدَ قـَنْوُكَأَ فـ؛ِاقَرِ العـَِىل إِابَّطـَ اخلَْن بَرَمَّ
ُووددت،  اهللاِِيلِبَ سِ يفِايلَمِشَو ْ َ ْمن  ِ يف÷  اهللاَِولُسَ رُتْلَأَ سِّينَ أَِ َا األَذَهَ  ُهَعَازنَُ يَالَف ِرْمْ
ِّوأين، ُهُلْهَأ َ َلته هَأَ سَ ُ َا األَذَ هـِ يفِارَصْنَِْأل لْلُ ْ يشِرْمـْ ِّوأينء؟ ِ َ  ِتنْـِبَ وِةَّمـَعْ الِنَ عـُهُتْلَأَ سـَ

َّفإن ؛َِخاأل    .)1(ًةَاجَا حَهنِْ مِيسْفَ نِ يفَِ
†¿Þ<íãqæV ِقادُّالطريقة التي متت هبا البيعة حمل نظر عند بعض الن  أيب ُةَعَْي بإذ؛ َّ

ٍ املفرتض يف أمر جليل، وشأن وكان ،)2(@  وصفها عمركانت فلتة كام @بكر ٍ
َخطري كاخلالفة أن يوضع هلا أساس متني، وقاعدة راسخة،  ْ  أصحاب حممد ويا ليتِ

                                                           
 واإلمامـة والـسياسة البـن قتيبـة ،2/301 ومروج الذهب ،118 و117 عهد اخللفاء -ريخ اإلسالم ات )1(

، وتــاريخ 3/430 والطــربي ،5/202 وجممــع الزوائــد ،43رقــم 1/62 والطــرباين يف الكبــري ،1/36
، ولــسان امليــزان 4/268، والعقــد الفريــد 422، 420، 30/418، وتــاريخ دمــشق 2/25عقــويب الي
  ).علوان بن داود البجيل( يف ترمجة 1658 رقم 2/215، وميزان االعتدال 502 رقم 4/189

. 6442البخـاري رقـم . »إن بيعة أيب بكر كانت فلتة وقى اهللا رشهـا«: إشارة إىل حديث عمر حيث قال) 2(
، 5/245، والبدايـة والنهايـة 8، وتـاريخ اإلسـالم عهـد اخللفـاء ص 391 رقـم 1/123محـد ومسند أ

 . 1/583، وأنساب األرشاف 67، وتاريخ اخللفاء ص 2/123والبغوي 
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ُمن مهاجرين وأنصار متهلوا حتى يدفن النبي الكريم، ويتم تقديم العزاء ألهل بيته  ُّ َ ُ َّ ْ
ٌّ جيمتعون وفيهم عيل وبنو هاشم، ثمن العزاء معهم من سائر الناس، خاصة، ويتلقو

ويتشاورن يف األصلح؛ لتويل أمورهم، فإن وصلوا إىل نتيجة وإال انتخبوا اخلليفة 
عن طريق التصويت بعد أن حيددوا أهم املالمح للمرشح، وليضعوا ما يشاؤون 

ِفقد يديل أبو بكر ومنارصوه بمزاياه ْ صحبة النبي يف الغار، وتقدمه يف من السبق، و : ُ
ابن عم حممد، واألعلم، : ّ عيل ومنارصوه بأنهويديللخ، إ... السن، وأنه قريش 

 ويديللخ، إ... واألشجع، واألقوى، واألسبق اىل اإلسالم، بل مل يسجد لصنم قط  
⎪⎦Ktبأهنم درع اإلسالم، وحصنه احلصني، : مرشح األنصار É‹©9 $# uρ (#ρuρ# u™ (# ÿρ ç |ÇtΡ ¨ρ 
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  . أساس لعزله إن فرط؛ وفق ضوابط دقيقة متنع االستبداد، واالستئثار، والتفرد
َفتحت املجال للتوريث فقد   هبا اخلالفة إىل عمر وهي الوصية،ْتَلُِق التي نأما الطريقة َ ََ ِ َ َ

 وقـدا أليب بكـر؛ فهـو صـديقه، وخاصـته، ًوالوصاية، وحتـى وإن مل يكـن عمـر قريبـ
ُاخترصت األمة يف واحد، بغض النَّظر عن مكانـة الـشيخني،  وزهـد عمـر، ورصامتـه  ِِّ َ َُ ِ َّ ُ ِ َِ ُ ْ

ْلكنّها حالة فردية ال يبنَى عليه ٍا نظام أمةُ َّ ُُ َ ُمةُفاأل !ِ  هي التي ختتار حاكمهـا ولـيس احلـاكم َّ
ًّهو الذي خيتار هلا وصيا،  ً فأشد غرابـة؛ إىل عثامن هبا اخلالفة ْتَلَصَ التي ووأما الطريقةَِ ََ َ َ ُّ َ إذ َ

ًّعليا، وعثامن، والزبري، وطلحة، وسعد بن أيب وقـاص، وعبـد : ّرشح عمر للخالفة ستة ِ َ
 للخالفـة الـستة َحَّشـَ القصة أن عمر ملا طعنـه أبـو لؤلـؤة روخالصة، الرمحن بن عوف

َ إن رسول اهللا:وقالاملذكورين،  ُ َ ا إيـاهم ً، رغـم قولـه خماطبـٍمات وهو عـنهم راض@÷َّ
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ًواحدا واحدا َّأما: ً ٌ أنت يا زبري فوعق لقسَ َِ َِ ٌ َ ُ ْ َ ِّ، مؤمن الرض)1(ُ ُُ ِ ِ، كافر الغضباْ َ َ ُ ِ ٌيومـا إنـسان : َ ً ْ َ
ْويو َ ٍّما شيطان، ولعلها لو أفضت إليك ظلت يومك تالطم بالبطحاء عىل مد من شـعريَ ُ ًَ ْْ َ ََّ ٌ !

ُ إن أفضت إليك، فليت شعري من يكون للنَّاس يوم تكون شيطانا، ومن يكـون َأفرأيت َ ُ ُ َ ُْ ُ َُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ًَ َ َ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ
ُيوم تغضب؟ ْ ََ ْ َ  أقبـل ثـم ! الـصفةوما كان اهللا ليجمع لك أمر هذه األمة وأنت عىل هذه! َ

َوليـت : قـالا منذ قال أليب بكر يوم وفاته ما قال يف عمر؛ إذ ً وكان له مبغض–عىل طلحة  ْ ََّ
ًعلينا فظا غليظ ًقل؛ فإنك ال تقول مـن اخلـري شـيئ: قالأقول أم أسكت؟ :  لهفقال -ا ًّ ْ ! اُ

ًأما إين أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أحد وائبا: قال َ ُ ْ َ ُ َ ْ َِ ٍ ُ َُ َ ِ ْ  مات ولقدبالذي حدث لك،  )2(ِ
ُا بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية احلجاب؛ إذ روي أنـه ً ساخط÷رسول اهللا  ُْ َ ِْ ْ ُ َ َمـا : قـالَ

ًالذي يغنيه حجاهبن اليوم وسيموت غد َّ َ ُُ ُ ِ ِ ِ : لو قال قائـل لعمـر: قال اجلاحظ-ا فننكحهن ْ
َأنت قلت ْ نه مات إ:  اآلن لطلحةَّإن رسول اهللا مات وهو راض عن الستة، فكيف تقول: ُ

ِلكان قد رماه بمشاقـصه! ا عليك للكلمة التي قلتها؟ًساخط$  ِِ َ َ ِ مـن الـذي ولكـن، )3(ِ َّ ِ َ
ُكان جيرس عىل عمر أن يقول له مادون هذا، فكيف هذا؟ ُ ْ  عـىل سـعد، ثـم أقبـل: قـال! َ

ٍإنام أنت صاحب مقنَب: فقال ْ  ٍصنََ قـُبِاحَصـ، تقاتـل بـه، و]جامعة اخليل[من هذه املقانب ِ
ُوقوس وأسهم، وما زهرة  َ َْ ُ َ واخلالفة وأمور]قبيلة سـعد [َ ُ ُ َ َ َ َ  عىل عبـد الـرمحن  أقبلثم! ِ النَّاس؟ِ

َزن نـصف إيمـان املـسلمني بإيامنـك لـرجح ُوأما أنت يا عبد الـرمحن فلـو و:  لهفقال َ ْ َْ ََ ِ ِ ُ ِ َ ِ
ِإيمانك به،  ِ َ ُ َ ِ ليس يصلح هذا األمر ملن فيه ضعف كـضعفَولكنِ ْ َْ ََ َومـاَك، ٌ ُ زهـرة و هـذا َ َ ْ ُ

ٌهللا أنت لـوال دعابـة فيـك: فقال $ عىل عيل أقبل ثم !األمر ْأمـا واهللاِ لـئن وليـتهم ! ُ ََ َ ْ ََ ِ ِ َ َ
ْلتحملنَّهم عىل احلق الواضح، واملحجة البيضاء، ُ َْ َِ ًهيها إليك:  عىل عثامن فقالأقبلثم  َ ْ ِ !

َكأين بك قد قلدتك قريش هذا األمر حلبها إياك فح َ َِّ ُ ٍملت بني أمية وبني أيب معـيط عـىل ِ ْ َ ُ ََ ْ
                                                           

 . من ال يستقيم عىل وجه:اللقس الضجر املتربم، و :الوعق )1(
 .1/791اللسان . غضب: ووئبأنف، : يئبووأباالنقباض واالستحياء،  :الوأب )2(
ًمجع مشقص؛ و هو نصل السهم إذا كان طويال: املشاقص )3( ٍَ ْ ِ. 
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ِرقاب الناس وآثرهتم بالفيء؛ فسارت إليك عصابة من ذؤبان العـرب فـذبحوك عـىل  َ ْ َُ َْ ُ ْ َ
َا، واهللا لئن فعًفراشك ذبح ْلوا لتفعلن، ولئن فعلَ َ َ َُ َّ ََ ْ َّت ليفعلن، ثم أخـذ بناصـيته، َ َ َُ َْ : فقـالَ

ْفإذا كان ذلك فاذكر قويل؛ فإنه كائن ُ ْ ُ ادعوا إيل أبا طلحة األنصاري فدعوه له، :ثم قال !َ ْ َ َ َ
ًانظر يا أبا طلحة، إذا عدتم من حفريت فكن يف مخسني رجال: فقال َْ َ مـن األنـصار بـاب ُ َ

ِالبيت ليتشاوروا وخيتاروا واحدا منهم،  ْ ِفإنَ ِ ُ اتفق مخسة وأبى واحد فارضب عنُقه، َ ْ َ ََ َ ٌ َُ ْ ِْ ٌ ِ َ َ َ َ َ ِوإنَّ ِ َ 
َاتفق أرب ْ َ َ َ َعة وأبى اثنَان فارضب أعنَاقهما، َّ ُ ْ َ ََ َ ْ ٌَ َْ َِ ِ ِوإنَ ِ َ اتفق ثالثة واختلف ثالثة فـانظر الثالثـة َ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ َِ َ َْ َ َ ْ َ َّ

ِالتي فيها عبد الرمحن، فارجع إىل ما قد اتفقت عليه،  ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َّ َ ْ َْ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْ َِّ ْفإنُ َ أرصت الثالثة األخـرى عـىل َِ َ َ َْ ُ ُ َ َ َّ ِ َّ َ
َخالفها ف ََ ِ َارضب أعنَاقها، ِ َْ َ َْ ْوإنِ ِ َّ مضت ثالثة أيَ َ ُ َ َ َ ْ َ َام ومل يتفقـوا عـىل أَ ُ ِ َّ َ َْ َ َمـر فـارضب أعنَـاق ٍ ََ َْ ْ ِ ٍ ْ

َّالست ْة، ودع املسلمني ْخيتاروا ألنفسهمِّ ُِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ ِ َ َ)1(.!  
 إىل  من خالهلالواتسل  ثغرة للمستبدين الفاروق فتحهسلوب الذي اختذ األاهذ إن

 رسول اهللا مات وهو إن:  يف الستة قوله أوهلا:  تساؤالتإن هناك ثم ،كريس اخلالفة
أنه زرع : ثانيها.  إنه ناقض قوله يف نقده لبعضهمثم ال خيتص هبم ، وهذاٍعنهم راض ، 

يف رأس كل واحد أنه مؤهل للخالفة، وربام كان ذلك من أسباب  مترد طلحة والزبري 
ٍّعىل عيل ،  ِ ُ أمره برضب األ:وثالثهاَ ُ ْ ِ اهتام عيل بالدعابة، :ورابعها. عناق وذلك ال جيوزَ َ َ ُّ

ا، وهي ليست دعابة، وإنام دماثة خلق، ولني جانب، وهي من مزاياه التي ًواعتبارها عيب
ًّ يتوقع أن يكون تياها مدال بقربه من النبي كانمجع هبا بني األضداد؛ إذ ِ ُ ً َّ ، وشجاعته ÷ َ

 K$yϑÎ6sù: ن طينة النبي صدق عليه قول اهللا تعاىلاخلارقة، وعلمه، وغري ذلك، لكن ألنه م
7πyϑômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ÏΒ y7Ï9öθym ( ß#ôã$$sù öΝåκ÷]tã 

ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©. uθ tG sù ’ n? tã «! $# 4 ¨β Î) ©! $# = Ïtä† 
t⎦,Î#Ïj.uθtGßϑø9$#B]َّلكن ،]159:آل عمران ِ  أنه ال يصلح للناس إال من َرَّدَقَ عمر ينظر بعني نفسه؛ فَ

                                                           
 .161 – 1/159رشح النهج البن أيب احلديد ) 1(
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ًّمن الغلظة، والشدة، واجلفوة؛ فعاب عليا بام ليس بعيب بل هو فضل ونبل: محل طباعه ِ َ   .
ا جلميله؛ إذ كان يكتب وصية ًّأنه أراد اخلالفة لعثامن بطريقة غري مبارشة؛ رد: وخامسها

َّخلفت فيكم أغمي عليه؛ فكتب اسم عمر، واستحسنها أبو بكر، : أيب بكر، فلام قال َ
واخلالفة بأن بني هاشم لو نالوا النبوة :  قد رصح عمر البن عباسكام، )1(وحفظها عمر

ًاهوا عىل العرب بجحا بجحابلت ْ ً َْ ٍّ يعلم أن ليس مع عيل بني الستةوهو، )2(َ ِ  إال الزبري، َ
ٍّ أن طلحة معرض عن عيل؛ ويعلم أن عبدالرمحن سيميل إىل عثامن؛ ألنه صهره، ويعلم ِ َ

ٍّمحية ملا جرى بني عيل وأيب بكر؛ ألن طلحة من بني تيم أرسة أيب بكر،  ِ َِ ًَ  وقت حدث وقدَّ
َّولـما طلحة لعثامن، أن تنازلاملداولة بني الستة  ٍّ أحس الزبري بضعف جانب عيل َ ِ تنازل َ

أيكام خيلع نفسه :  عبدالرمحن لعيل وعثامن فقالّ سعد البن عمه عبدالرمحن، وتنازلله، 
أبايعك عىل كتاب اهللا وسنة رسوله وسرية : ّ لعيلوقالليختار؟ فصمتا، فخلع نفسه، 

ٌّعيلفقال ! ؟الشيخني ِ  عىل فعرضِ بل عىل كتاب اهللا، وسنة رسوله، واجتهاد رأيي، :َ
  !!. صار قرار أمر األمة يف يد واحدوهكذا ،)3(يعهعثامن فوافق فبا

تثبـت بمبايعـة : فقـالوا؛ ً دليال عـىل عقـد اخلالفـةٍ طريقةِّلُ فجعل من كالبعض أما 
ْودستلخ، إ...واحد، وبالوصية َّ ُ ِ هذه الطرق ضمن العقائد؛ لَ َ ْ  اوى من خالفها بام شـاؤَمُْريِ

ٍّة، وتـشددوا يف شـأن عـيل خاصـة؛ من البوائق، ورتبوا األفضلية حسب تسلسل اخلالف ِ َ ُ ََّ َ َ
 أحبه فهو شـيعي، ومـن طـالع ومن قدمه عىل أيب بكر فهو رافيض، ولو عىل عثامن، فمن

  .علم اجلرح والتعديل وجد من ذلك العجب العجاب، وهللا يف خلقه شؤون
                                                           

، ورشح 117ص )عهد اخللفـاء(، وتاريخ اإلسالم 3/200، وطبقات ابن سعد 3/429 تاريخ الطربي )1(
 .1/144هنج البالغة 

 .1/162، ورشح هنج البالغة 3/34 ، والكامل البن األثري3/222 تاريخ الطربي )2(
 .39/202،وتاريخ دمشق4/107، وأسد الغابة 304) عهد اخللفاء(، وتاريخ اإلسالم2/11تاريخ اليعقويب )3(
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 :)1(يف املكان الذي تويف فيه ÷ دفنه
 كـان وقـد عىل رسيره يف بيته، َعِضُ يوم الثالثاء و÷ من جهاز رسول اهللا َغِرُ فملا

 :وقائل مع أصحابه، :وقائل يف مسجده، ُنُهِفْدَ ن:فقائل، )2(املسلمون اختلفوا يف دفنه
:  يقـول÷إين سمعته : أبو بكرفقال  يف بيت املقدس حمل األنبياء، :وقائليف مكة، 

َ إال دفن حٌِّيبَ نَِضبُما ق« َ َفحفـر ؛)3(»َِضبُ قُثْيُِ ِ ُ  ُاس دخـل النـَّثـم، راشـه لـه حتـت فَ
ُّيصل  عىل رسول اهللا َ الناسَّالرجال، ثم النساء، ثم الصبيان، ومل يؤم: ًاالَسْرَون عليه أُ
مـا :  عائـشةقالـت ، ومعاونوه من وسـط ليلـة األربعـاء$ ٌّ عيلدفنه ثم، ٌ أحد÷

ابـن قـال  ،ِف الليلْوَ حتى سمعنا صوت املساحي من ج÷ِن رسول اهللا ْفَِدعلمنا ب
َين نِذَّوكان ال: حاقإس ُزلَ ُّيلَ ع÷وا يف قرب رسول اهللا َ ُل بـن ْضَ بـن أيب طالـب، والفـِ

ْ وقثم بن عباس، وشق،عباس َ ُُ   .)4(÷ موىل رسول اهللا ُانَرُ
 وانقطـع خـرب ، حيـث توقـف الـوحيُفَّقـَوَتَأ ÷ وفاة الرسول األعظـم وعند

                                                           
، 3/399، واملواهـب اللدنيـة 2/480، واالكتفـاء 3/213الطـربي تأريخ ، و4/314ابن هشام سرية ) 1(

  .14/529وسرية ابن كثري 
فـضعوين «:  كيف خيتلفون يف موضع دفنه وقد قال هلـم:قلت: 4/90 يف رشح النهج دقال ابن أيب احلدي )2(

  ترصيح بأنه يدفن يف البيت الذي مجعهم فيـه، وهـو بيـت هذا. »عىل رسيري يف بيتي هذا عىل شفري قربي
 يكون احلديث الذي تضمن أهنم اختلفوا يف موضع دفنه غـري أو أن يكون اخلرب غري صحيح، فإماعائشة، 

 احلديث الـذي أشـار إليـه  ابـن أيب احلديـد :نقول. اهـ. حيح؛ ألن اجلمع بني هذين اخلربين ال يمكنص
، 2/274، والطـربي يف تارخيـه 2/257، وابـن سـعد يف الطبقـات 3/60أخرجه احلاكم يف املـستدرك 

افظ أبـو بكـر روى هذا احلديث هبذا السياق بطوله احلـ: ثم قال ابن كثري ، » يف بيتي« عند ابن كثري وليس
  .اهـ. وقد روي هذا عن مرة من غري وجه بأسانيد متقاربة: ثم قال البزار... البزار 

يف إسناده حسني بن عبداهللا اهلاشمي، وهو ضعيف ، وله طريق أخـرى : قال ابن حجر .1/529فتح الباري ) 3(
لسنن الكربى من طريق سامل بـن  الرتمذي يف الشامئل، والنسائي يف اوروىمرسلة ذكرها البيهقي يف الدالئل، 

يف املكان الذي : ؟ فقال÷ فأين يدفن رسول اهللا : عبيد األشجعي الصحايب، عن أيب بكر الصديق، أنه قيل له
 .اهـ. وإسناده صحيح، لكنه موقوف. قبض اهللا فيه روحه؛ فإنه مل يقبض روحه إال يف مكان طيب

 .2/301والطبقات . 3/49واملنتظم .  بعدها وما7/256ودالئل البيهقي . 18763كنز العامل )4(
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، عىل أمل أن ألقاك يا رسول اهللا ٍدَسَ جُ أطهر فيهَعِدْوُ أٍْربَ قِفَْرشَ شفري أوعىلالسامء، 
  .ً لتسقيني رشبة ال أظمأ بعدها أبدا؛عىل احلوض

ــَ تَ ملِْنإ ــَ مِ يفْنُك ــِادَع َذا بِي آخ ــً @ يِدَي ـــ@ َال وْضَف ـــَ فَِّالإً ـــَا زَ يـــْلُق  ِمَدَ القـــَةَّل

ــَح ــْنَ أُاهَاش ْ حي ــَّ الرَمِرُ ــِارَكَي مِاج @ ُهَم ْ حمـــَْريَ غـــُهْنـــِ مُارَ اجلـــَعِجـــْرَو يَأ@  ِمََرتُ

 إال لذلك بأهـل، ُ املقدسة ولست÷ عىل حياة رسول اهللا ِيلُّفَطَ ألعتذر من توإين
ِأن ع ْ عىل خلق عظيم شـجعني عـىل أن÷ي بأنه ِمْلَّ ي بـدلوي مـع تقـصريي، ـِلـْدُ أَّ

ْ، وحيُّيدفعني لذلك احلب ُ أين بذلت جهدي، وسلكتوحسبي، ُ الشوقِوينُدَ َ طريقُ ِ َ 
 َةَْريِغَ صـُةَرِطـَ العُالـسريةِتَاءَجـَف من شتى املصادر واملراجع؛ ُاستفدتاالعتدال، و

َوفقنَا ملا حيب ويرىض، وجعـل أعاملنـا و، ، نفع اهللا هبا وتقبلهاِدِائَوَ الفَةَِريبَ، كِمْجَاحل َّ َ
  .آمني، آمنيخالصة لوجهه الكريم، ومقربة إىل جنات النعيم 

 هرين،،وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله الطا
J@@J@@J@ @
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   .1ط -دار الكتب العلمية - ابن حجر القسطالين - املواهب اللدنية -100
   .1ط - مؤسسة املعارف-حممد عبدهبرشح  – هنج  البالغة-101
  . دار الفكر-رضي  حممد اخل- نور اليقني -102
    .1 ط - دار الكتب العلميه - الشوكاين - نيل األوطار -103
  . املكتبة اإلسالمية - احلسني بن القاسم- هداية العقول إىل غاية السؤل-104
   .4ط - دار الرتاث العريب - عيل بن أمحد السمهودي - وفاء الوفاء -105
   .1 ط - صنعاء - مكتبة بدر -مري احلسني بن بدر الدين  األ- ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة -106
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  3--------------------------------:أبيات يف الفرج للسهييل

  4----------------------------------:مقدمة الطبعة الثالثة
  9----------------------------------:مقدمة الطبعة األوىل

  10------------------------:أمهية التأريخ والسرية النبوية خاصة
  10--------------------------------:عناية املسلمني بالسرية
  13------------------------------:÷احلالة قبل ظهور النبي 

  14------------------------------العهد املكي: القسم األول
ِن قبل أبيه وأمهنسبه الرشيف م َ ِ:---------------------------14  
ِنسبه من قبل أبيه َ ِ:-----------------------------------14  
ِنسبه من قبل أمه َ ْ ُ ُِ ِ َ َ:-----------------------------------14  

ْاإلرهاصات التي روي أنـها وقعت ليلة املولد َ ََ:------------------20  
  25----------------------------:كفالة جده ثم عمه أيب طالب

  25-------------------------------------:وفاة أمه آمنة
  28-----------------------------------:والعمل÷ النبي 

  39---------------:الدرس والعربة^ أم املؤمنني األوىل خدجية الكربى 
  62--------------------------------------رإسالم أيب ذ

ْحصار الشعب    92----------------------):يف سنة سبع من البعثة(ِّ
  93----------------:اهلجرة الثانية إىل احلبشة بعد ثالثة أشهر من األوىل

  93---------------):يف السنة العارشة من البعثة(حديث نقض الصحيفة 
َزواجه بسودة َ ْ َ^:-----------------------------------96  

  96---------------------------------:يف الطائف÷ النبي 
  99-------------)م621- رجب قبل اهلجرة بسنة 27(اإلرساء واملعراج 

  108-------------------------------:دعوة القبائل لإلسالم
  112----------------------------------:بيعة العقبة الثانية
  138------------------------------املسجد: األساس األول
  142-----------------------التآخي بني املسلمني: األساس الثاين
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  145------------------تنظيم العالقة بني املسلمني وغريهم: األساس الثالث
  152--------): أشهر من اهلجرة7رمضان لـ ( ِ رسية محزة إىل سيف البحر-1
َ رسية عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب -2 َ ْ َ   153--): أشهر من اهلجرة8شوال لـ (ُ
  153-----): أشهر من اهلجرة9يف ذي القعدة لـ ( رسية سعد بن أيب وقاص -3
َ غزوة ودان، أو األبواء -4 َ َّ   153---------):ً شهرا من اهلجرة12يف صفر لـ (َ
َ غزوة سفوان-5 ْ   153-):ً شهرا من اهلجرة13يف ربيع األول لـ)(وهي بدراألوىل: (َ
َ غزوة بواط-6 َ   154-------------):ً شهرا  من اهلجرة13ربيع األول لـ : (ُ
ِ غزوة العشرية-7 َ َ َ   154--------):ً شهرا من اهلجرة16يف جامدى اآلخرة لـ : (ُ
ْرسية نخلة: ( رسية عبداهللا بن جحش-8   155---):من اهلجرة2يف رجب سنة) (َ

ِرصف القبلة إىل الكعبة ُ ْ َ:------------------------------157  
  158-----------):م624 يناير -هـ 2 رمضان 17: ( غزوة بدر الكربى-9

  160----------------------: يستشري أصحابه يف القتال÷الرسول 
  160-------------------------------:استطالع أخبار قريش
ُعناد أيب جهل وشؤمه ُُ ْ ُ َ ِ:-------------------------------162  

ِاجلمعان يف بدر، ومشورة احلباب بن املنذر َ ُ:-------------------162  
  163-------------------------------------:َبناء العريش

  165------------------------------:السعي يف تفادي القتال
ُصلف أيب جهل َ َ:----------------------------------166  
  166------------------------------------:بداية املعركة

  169----------------------------------:مرصع أيب جهل
َذكر من استشهد يوم بدر من املهاجرين واألنصار ُِ ْ ْ َْ--------------------169  

  169---------------------------:اختالف املسلمني حول املغنم
  170--------------------------------:قريش تفدي أرساها

  170-------------------------العاصأبا  تفدي زوجها ^ زينب
ُ غزوة بني سليم بالكدر -10 َ   176---------------------)هـ2سنة (ُ
َ غزوة بني قينقاع-11 َْ َُ-------------------------------176  
ِ غزوة السويق-12 ِ َّ---------------------------------180  
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  181---)ً شهرا هـ25 ربيع أول عىل رأس 14يف ( مقتل كعب بن األرشف -13
ٍ غزوة ذي أمر أو أنامر-14 َ َ-----------------------------184  
َ غزوة الفرع من بحران -15 َُ ُْ   185--------):ً شهرا هـ27 جامدى األوىل لـ 6(ُ
ْرسية زيد بن حارثة إىل القردةمن مياه نجد  -16   186--:)ً شهرا هـ27اآلخرة ـلغرة جامدى (َ

  186----------------------------: هـ2أحداث أخرى يف سنة 
ُ غزوة أحد -17   187-:)م625 يناير - شهرا من اهلجرة 32هـ 3 شوال 7السبت (ُ
  189-------------------------------- حيسم األمر÷النبي

  190-------------------------- يرسم خطة املعركة÷ الرسول
  191------------------------------------:بداية املعركة

ِعصيان الرماة لوصية رسول اهللا  َِ ُّ ُ َ َ يغري سري املعركة÷ْ ُْ َ ِّ َ ُ--------------192  
  194----------------------------:وبطوالت نادرة فداء وحب

  200-----------------------------------:مواقف طريفة
  201------------------------------:رجوع أيب سفيان بالناس

  202-----------------------------------:حصاد املعركة
ٌحب خالد ٌّ ُ:-------------------------------------204  

  208------):ً شهرا هـ32 شوال عىل رأس 16األحد (غزوة محراء األسد-18
  212----):ً شهرا هـ35يف حمرم عىل رأس (بن عبد األسد املخزوميرسية أيب سلمة -19

  213-----------------------------------الزواج بأم سلمة
ُّ رسية عبداهللا بن أنيس اجلهني -20 ِ َ ُ ْ َ   214---------)ً شهرا هـ35 حمرم لـ 5( ُ
  214-----------:) م 635ً شهرا هـ  36صفر عىل رأس ( يوم الرجيع -21
َ رسية بئر معونة-22 ُ َ--------------------------------218  
  220-----------------------) :سنة أربع( إجالء بني النضري -23
  225-------------):يف جامدى األوىل سنة أربع( َّ غزوة ذات الرقاع  -24
  228)يف شعبان سنة أربع( غزوة بدر اآلخرةوتسمى بدر الصغرى، وبدر املوعد-25
َ غزوة دومة اجلندل-26 ِ َ   229--------)ً شهرا هـ49يف ربيع األول عىل رأس (ُ
ِغزوة بني املصطلق-27 ِ َ ْ   230--):4: ، وقيل6:، وقيل5 شعبان سنة 2يوم االثنني (ُ

  231-------------------------------^بجويرية ÷  زواجه
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  240-----):م627 -يف شوال سنة مخس هجرية) (األحزاب(غزوة اخلندق-28
  244----------------------------------:ُإرجاف املنافقني

  245----------------------------------------املبارزة
  251-):يوم األربعاء لسبع خلون من ذي احلجة سنة مخس( غزوة بني قريظة -29
ِ رسية حممد بن مسلمة إىل القرطاء -30 َ   259---------):هـ6 حمرم سنة 10(ُْ
َ غزوة بني حليان -31 ْ   259-------):هـ6يف شعبان :  هـ، وقيل6ربيع األول (ِ
َغزوة ذي قرد -32   260-):هـ، بعد غزوة بني حليان بليال قالئل6ربيع األول سنة (َ
ِ رسية عكاشة بن حمصن إىل الغـَمر - 33   262-------):هـ6ربيع األول سنة (ْ
ِ رسية حممد بن مسلمة إىل ذي القصة -34 َّ   262-------):هـ6ربيع الثاين سنة (َ
ِ رسية أيب عبيدة إىل ذي القصة -35 َّ   262-------------):هـ6ربيع اآلخر (َ

  263---------------------------:هـ6رسايا زيد بن حارثةسنة 
ُإىل بني سليم باجلموم) بيع اآلخريف ر( األوىل -36 َ:---------------263  
ِإىل العيص) هـ6يف جامدى األوىل سنة ( الثانية -37 ِ:--------------263  
ِالطرف إىل ) يف جامدى اآلخرة( الثالثة -38 ِ َّ:-------------------263  
َإىل حسمى) هـ6يف جامدى اآلخرة سنة ( الرابعة -39 ْ   264-]وراء وادي القرى: [ِ
  264--------------:لقرىإىل وادي ا) هـ6يف رجب سنة ( اخلامسة -40
ِ رسية عبدالرمحن بن عوف إىل دومة اجلندل -41 َ ْ   264--------):هـ6شعبان (ُ
  265------:) هـ6شعبان ( إىل بني سعد بفدك $رسية عيل بن أيب طالب -42
  265--------------------: ) هـ6رمضان ( رسية زيد بن حارثة -43
ٍ رسية عبداهللا بن عتيك -44 ْ ِ   266------------------:)  هـ6رمضان (َ
  266-------------------:) هـ6شوال ( رسية عبداهللا بن رواحة -45
ِ رسية كرز بن جابر الفهري -46 ْ ِ ٍ ْ   267-----------------:) هـ6شوال (ُ
ِ رسية عمرو بن أمية الضمري -47 ْ   267----------------:) هـ6شوال (َّ

  268--------------------):م628هـ  6يف آخر سنة ( صلح احلديبية 
  274------------------------------------مكاتبة امللوك

  275-----------------------------:كتابه إىل قيرص ملك الروم
  277---------------------------------:كتابه ألمري برصى
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ٍكتابه للحارث بن أيب شمر ِ َ:-----------------------------278  
ِكتابه للمقوقس ِ ِْ َ ُ ْ-----------------------------------278  
  279------------------------------------كتابه للنجايش

  281------------------------------ ^ بأم حبيبة ÷ زواجه
  281------------------------------------كتابه لكرسى

  281-------------------------------كتابه للمنذر بن ساوى
َكتابه مللكي عم ُْ َ ِ   282----------------------------------َانَ

َكتابه هلوذة بن عيل َ ْ َ----------------------------------283  
  284---------------------):م628 - هـ 7سنة :  ( غزوة خيرب-48

  286---------------------------------:فتح حصون خيرب
  292----------------------------:ُحوادث ملحقة بغزوة خيرب

  296--------------):جامدى اآلخرة، سنة سبع( غزوة وادي القرى -49
  298----------------------------------مصاحلة هيود تيامء

  298------------------------------:رسايا قبل عمرة القضاء
  298------------------------------ رسية عمر بن اخلطاب-50
  299--------------------------------- رسية أيب بكر-51
  299------------------------ رسية بشري بن سعد األنصاري-52
  299------------------------بداهللا الليثي رسية غالب بن ع-53
  299------------------------- يف شوال خرج بشري بن سعد-54
  300------------------):يف ذي القعدة سنة سبع( عمرة القضاء -55

  300---------------:^بميمونة بنت احلارث اهلاللية÷ زواج الرسول 
  301----------------------------:احلكمة من الزواج بميمونة

  301--------------------:لقضاء وغزوة مؤتةُحوادث ما بني عمرة ا
  301-----):يف ذي احلجة سنة سبع( رسية األخرم بن أيب العوجاء السلمي -56
  301------------):سنة ثـامنيف صفر ( رسية غالب بن عبداهللا الليثي - 57
  302--------------):يف صفر سنة ثـامن( رسية أخرى لغالب الليثي -58
  302-------):يف ربيع األول سنة ثـامن( رسية شجاع بن وهب األسدي -59
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  302--------):يف ربيع األول سنة ثـامن( رسية كعب بن عمري الغفاري -60
  302-----------------):يف جامدى األوىل سنة ثـامن: ( غزوة مؤتة-61
  309-----------):يف جامدى اآلخرة سنة ثـامن( رسية ذات السالسل -62
ِسيف البحر أو اخلبط( رسية أيب عبيدة إىل -64 ِ َِ   310-------):يف رجب سنة ثـامن)(َ
  311--------------------):يف شعبان سنة ثـامن( رسية أيب قتادة -65
  311--------------:)يف رمضان سنة ثـامن( رسية أخرى أليب قتادة -66
  312----------):م630يف شهر رمضان سنة ثـامن هـ، يناير ( فتح مكة-67

  313-----------------------------:رسالة حاطب بن أيب بلتعة
  326--------------------------- يؤذن عىل ظهر الكعبة@ بالل

ُفضالة يريد اغتيال الرسول  ََ َ÷:--------------------------326  
ْالرسايا تطهر ضواحي مكة من األصنام ومل تؤمر بقتال َ ُْ ُ ُِّ َ:-------------329  

َ بعث -68 َ   329---------------------------َ خالد بن الوليد÷َ
  329----------------------------------ً بعث خالدا-69
َ وبعث -70 َ   332-----------------------َسعد بن زيد األشهيل÷ َ
ً و بعث عمرا بن العاص-71 َ َ َ---------------------------333  
ٍّ بعث عيل كرم اهللا وجهه إىل  اليمن سنة -72 ُ ْ   333---------------: هـ8َ
َ غزوة حنني-73   334--------------: )م630 هـ فرباير 8 شوال 10يف (ُ

  338---------------------------------:ٍّقتال عيل يوم حنني
  339---------------------------:موقف أم عامرة وصواحباتـها

  339------------------------------الشامتة بـهزيمة املسلمني
  340------------------------------عودة املسلمني إىل القتال

  340-----------------------------------رشكنيانـهزام امل
  342----------------------------------------الغنائم

ِرسية الطفيل بن عمرو  الدويس إىل ذي الكفني-74 َ َُ َّ ِ ْ   344---------)هـ8شوال (ُّ
  344--------------------):يف شوال سنة ثـامن( غزوة الطائف -75

  345------------------------------------حصار الطائف
  346----------------------------------وصية لرسول اهللا
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  346-------------------------------------قسمة الغنائم
ْالطلقاء واملؤلفة قلوهبم ُ ُ-------------------------------347  
  349--------------------------------إسالم مالك بن عوف

ُوجد األنصار ْ َ------------------------------------350  
ِعمرة رسول اهللا  ُ ِ من اجلعرانة ÷ُ َ َ ْ   355------------):ذي القعدة سنة ثـامن(ِ
  355-----------------------------------:كعب بن زهري

َ رسية قيس بن سعد بن عبادة إىل صدآء-76 ُ-------------------364  
  365----------------------------- رسية عيينة بن حصن-77

ِإرسال الوليد بن عقبة إىل بني المصطلق ِ َ َْ ُ ْ ِ ْ ِ ِ:---------------------367  
َ رسية قطبة بن عامر إىل خثعم-78 َْ َ ْ َُ ِ   368------------)هـ9يف صفر سنة : (ْ
  368-------)هـ9يف ربيع األول سنة:(ِ رسية الضحاك بن سفيان إىل بني كالب-79
ِ رسية علقمة بن جمزز  املدجلي-80 ْ ُ ٍ ِّ َ   369--------):هـ9يف ربيع اآلخر سنة: (ُ
  369----)هـ9يف ربيع اآلخر سنة: ( رسية عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه- 81
ُ غزوة تبوك-82   371---------------):م630 أكتوبر- هـ 9يف رجب : (َ

َاملثبطون ُ َِّ ُ:---------------------------------------373  
  373---------------------------------------البكاؤون
  374--------------------------------------:املتخلفون
  374--------------------------: خروج أهل الضعفالنهي عن

  374---------------------------:ٌّعيل كرم اهللا وجهه واملنافقون
َندم أيب خيثمة ََ ُْ َ َ َ:------------------------------------375  
  376------------------------------------:مشقة وآيات
  377-------------------------------------:قيادة حازمة
  378------------------------------- يف تبوك÷ رسول اهللا

  380------------------------------ُ رسية دومة اجلندل-83
  380------------------------------------عودة الرسول

َاملخلفون ُ َّ َ ُ:--------------------------------------382  
  382-----------------------------------املخلفون الثالثة
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  388------------------------------------مسجد الرضار
  389-----------------):يف رمضان سنة تسع هـ(َوفد ثقيف وإسالمها 

َّسنة تسع وتسمى بسنة الوفود َ ُْ ٍ ِ:---------------------------392  
  393------------------------------------وفد بني عامر

ِوفد بني حنيفة ومعهم مسيل ْ ََ ُمة الكذابَ َ:---------------------394  
ُّقدوم فروة بن مسيك املرادي َ ُ ْ ُُ ٍ َ َ َُ ُ----------------------------395  

  395-----------------------------------:وفد زبيد وكندة
ِوفد األزد ْ َ--------------------------------------395  
ُوافد محري ِ   396----------:من تبوك÷ عند مقدم النبي : يف رمضان، وقيل: َ

  397------------------------------- ملعاذ÷ وصية الرسول
  398------------- رسية خالد بن الوليد ووفد بني احلارث بن كعب-84

  398------------------------------:حوار الرسول مع الوفد
  400--------------------------------------وفد نجران

َضمام بن ثعلبة ََ ْ َُ ْ ُ َ ِ:-----------------------------------402  
  403-----------------------------------:وفد عبدالقيس

ٍوفد طيء ِّ َ ُْ َ:--------------------------------------403  
ٍوفد بني أسد َ َ ِ َ ُ ْ َ:-------------------------------------404  
َالكذابان َّ ُمسيلمة، واألسود: َ َ ْْ َ َ َُ ُ ِ:---------------------------404  

  405------):آخر سنة عرش هـ (واجلواب عنه ÷ كتاب مسيلمة إىل رسول اهللا 
ُحجة أيب بكر َّ َ------------------------------------405  

ِحوادث قبل حجة الوداع َّ ِ:-----------------------------407  
  408-] :هـ 10يف رمضان سنة [ ٍّ الرسية الثانية لعيل كرم اهللا وجهه إىل اليمن -85

  410---------------------------)م632 -هـ 10(حجة الوداع 
ًقدوم عيل كرم اهللا وجهه حمرما من اليمن ِ ْ ُ ٍّ:---------------------411  

  412------------------------------:يوم عرفة-خطبة الوداع
ٍّ خمِبغدير÷ خطبته  ُ:-------------------------------416  

  419----------------------------:هـ10 سنة -موت إبراهيم 
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  421--------------------------:أمهات املؤمنني ريض اهللا عنهن
  425------------------------------------:أعاممه وعامته 
  426-------------------------------------:أوالد أعاممه
ِذكر كتـَّابه ِِ ُ ُْ÷ ------------------------------------427  

  428----------------------------------نبذة من معجزاته
  429--------------------------------:قصة األسود العنيس

  430-:()م632 يونيو 7 -هـ11 ربيع أول 12يوم اإلثنني : ووفاته÷ مرض النبي 
  432-------------------------------:صالة أيب بكر بالناس

  433-------------------------:اإلشكاالت الواردة عىل الرواية
ٌأحداث  َ ْ ِأخرى أثناء مرضه َ ِ َ َ َ ََ ْ َ ُْ÷---------------------------437  

ِلد رسول اهللا ُ َ ُّ َ ÷ ِ----------------------------------439  
  439------------------------------:جيش أسامة رسية -86

  441----------------------------------:÷ وفاة الرسول 
  442-----------------------:÷مواقف الصحابة من موت النبي 

  443--------------------------------÷وصية رسول اهللا 
  445-------------------------------------:÷تكفينه 

  448-------------------------------:مشاورة أيب بكر ملقربيه
  455-------------------------:يف املكان الذي تويف فيه÷ دفنه 

  457------------------------------أهم األحداث يف السرية
  458----------------------------------املصادر واملراجع

  462---------------------------------------الفهرس
  


